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059 - O Campo Minado

Recebido quarta-feira, 24 de abril de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 9)

Sonho “O Dia dos Mortos”…

Acordei no meio da noite profundamente perturbado com este sonho.
Tinha um significado e fui a Jesus com isso. Disseram-me com antecedência
que um de meus filhos iria morrer. Fui ao último lugar que o tinha visto. Eu
estava em pânico.

Eu fui para minha antiga igreja em Bend, Oregon. Lá, vagando pelo
estacionamento, estavam pessoas que reconheci que haviam morrido.
Perguntei sobre meu filho, mas ninguém disse nada. Eles não me
reconheceram, o que parecia semelhante ao meu sonho de ontem.

Os mortos caminhavam pelo estacionamento. Corri para nossa velha
casa. Lá estavam meus pais. Meu verdadeiro pai estava lá. Perguntei se meu
filho estava lá e, mais uma vez, não fui reconhecido.

Passei pela porta da frente e vi meu filho. Ele estava acordando de seu
sono. Ele estava bem, mas não me reconheceu. Senti uma culpa e um
pânico horríveis. Foi minha culpa que ele estava morto; minha culpa.

Existem dois tipos de mortes: aqueles que eu esperava e aqueles que
não esperava. Meus pais estavam vivos pela última vez que verifiquei. Eu
estava confuso. Ninguém me viu, embora eu tenha ido até seus rostos.

Corri de volta para a igreja. Um policial estava direcionando o tráfego
para o estacionamento da igreja. Essas pessoas estavam entrando e saindo
da igreja. Fui direto até o policial para fazer-lhe perguntas. Ele não me viu,
mas sentiu o cheiro do meu perfume.

A mulher atrás de mim era um demônio. Ela atacou o policial. Então a
escuridão veio muito rapidamente.

Acabou o sonho.

Tive um sobressalto do meu sono. Isso parecia tão real. Eu estava
exausto. Era 1h30. Levantei-me, ajoelhei-me e dei um grande choro. Eu tive
um fardo; meu filho. Eu estava doente do estômago. Eu estava curvado
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sobre a poltrona como tantas vezes antes. No entanto, desta vez parecia
diferente.

Jesus: “Erin, sobe.”

Instantaneamente, subi pelo Portal. Eu tinha cerca de sete anos. Eu
corri para ele. Ele me pegou e me segurou. Comecei a chorar em Seu
ombro.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: “Senhor, o 'Sonho dos Mortos' e meu filho que aconteceu em Bend; Por
quê?"

Jesus: “Erin, volto logo.”

Eu: “Sim, padre, mas estou com medo.”

Jesus: “Eu sei.”

Eu: “Isto é de Ti, certo, Senhor?”

Jesus: “Sim, estou te mostrando bondade. Estou conduzindo você para fora
do deserto porque é a hora e eu te amo.”

Eu: “E se?”

Ele me parou.

Jesus: “Não tenhas medo. Você não sofrerá mais vergonha.”

Eu: “Senhor, o sonho do meu filho e de todos os mortos; isso parece em
breve, mas é Bend. Ele tinha a mesma idade. Estava mais quente; bom
tempo, como o início do verão. Eu estava no espírito e ninguém podia me
ver. Pai, se eu precisar ficar aqui no deserto para manter meu filho seguro,
eu ficarei. Vou deixar meu trabalho. Eu não vou transferir. Devo manter
meus filhos no curso para Casa. Pai, se vamos embora logo, por que me
mudar?"

Jesus: “Erin, para preparar o seu campo. Lentamente, você está recolhendo
e limpando. Você deve remover as velhas coisas mortas e as coisas que
causam peso; peso morto. Estou lembrando você de viver hoje. Descanse
agora e vá dormir.”

Visão - acabou. Eu volto para a cama. Eu acordo na manhã desta
segunda-feira, 25 de abril de 2013…

Eu me senti sobrecarregado hoje. Eu ainda estava preocupado com o
sonho do “Dia dos Mortos”. Em minha oração, pedi ajuda a Deus.
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Eu: “Senhor, mostra-me o que é certo e verdadeiro. Crie em mim um
coração limpo. Cubra-me com Sua mão de misericórdia, Deus. Conceda-me
compaixão, amor e destemor pelo resto dos meus dias. Deixe meus filhos
correrem atrás de Você com força total. Senhor, deixe Sua luz brilhar em
meu rosto.

“Deixe-me levar essas crianças direto para os Seus braços. Mantenha
eles salvos. Agarro-me à Tua promessa de que nenhum deles se perderá;
nenhum. Pai, por favor, encontre favor em mim. Não se lembre mais do meu
pecado e remova minhas transgressões de sua vista. Lembra-me do meu
lugar, Senhor, mesmo quando eu pecar e for a Ti em arrependimento. Eu te
amo, Senhor."

Eu estava de joelhos novamente na minha poltrona. Imediatamente,
fui levado ao Gólgota. Um anjo me cumprimentou lá. Era uma paisagem
cinza, literalmente uma centena de tons de cinza. A única cor era o sangue
de Jesus. O anjo me acompanhou até o pé da cruz.

Eu estava lá no espírito, como um passo para trás no tempo. Foi em
tempo real, mas no passado. Ninguém ali me viu. Ajoelhei-me aos pés da
Cruz. Só então, o soldado romano perfurou Seu lado. O vento soprou
enquanto a água e o sangue de Jesus choveram sobre mim.

Este, e o anterior assim, foi, de longe, um dos mais angustiantes. Este
é o meu Senhor, Jesus, Aquele que eu adoro, Aquele que me segura e diz
que vai ficar tudo bem, Aquele que me chamou e me conduziu através do
deserto e falou ternamente comigo lá.

Lá estava Ele agora, pendurado sem vida na cruz. A Terra retumbou, o
vento soprou e o céu escureceu; escuro ao meio-dia como eu nunca tinha
visto antes. Eu olhei para o céu e a lua estava cheia. Estava lá, mostrando
em plena luz do dia. Não, era o sol aparecendo como a lua; um eclipse?

Eu estava confuso. Voltei para Jesus na Cruz. O anjo falou comigo.

Anjo: “Ele realmente morreu como um ladrão, assim como os outros dois,
exceto que Ele veio para libertar os cativos; Ele veio para roubar o homem
do inimigo. Ele veio para capturar os corações dos homens e os corações do
povo escolhido de Israel. Como o coração deles estava duro, Ele abriu a
oferta para todos vocês.”

Jesus: “Erin, sobe.”

Senti o anjo pegar minha mão e imediatamente subimos na varanda
da Câmara Nupcial. Vejo Jesus olhando para a bela paisagem ao redor do
Trono. Tenho cerca de 25 anos. Eu corro para ele e o abraço. Ele me puxou
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para longe Dele para que pudesse olhar nos meus olhos. Seu rosto era
bonito e radiante. Eu estava chorando.

Jesus: “O que há de errado, Erin?”

Ele me guia para sentar ao lado dele em um banco, mas de frente para
ele.

Eu: “Estou aliviado em vê-lo aqui, Senhor. Acabei de te ver na cruz. Foi tão
difícil ver Você assim. Eu mal posso aguentar. Tendo um relacionamento tão
pessoal com Você, mal pude contemplar. Isso me enojou e me devastou.
Meus joelhos estavam fracos.”

Jesus: “Erin, você sabe por que eu fiz você revisitar isso?”

Eu: “Não."

Jesus: “É para mostrar a você Meu amor eterno por você. Eu era um ladrão
que deveria morrer para roubar seu coração das mãos do inimigo. Eu te amo
tanto que morreria por você. Não é isso que um Salvador faz?”

Eu: “Sim. Era difícil estar lá novamente. Desta vez, eu estava de volta lá
como um viajante do tempo. Foi diferente e entrei em pânico, como se fosse
ficar ali. Com todo o conhecimento que tenho como mulher, seria rejeitada e
apedrejada, mas, mais do que qualquer coisa, ver Você lá e reviver isso foi
horrível.”

Jesus: “Erin, você morreria pelos seus filhos? Você se sacrificaria sem
hesitar se eu pedisse?"

Eu: “Não tenho medo de morrer e certamente nem hesitaria uma fração de
segundo para salvá-los. Sem hesitação.”

Jesus: “Eu sou o mesmo. Meu Pai me enviou para salvar todos vocês; para
roubar seus corações. Meu pai e eu temos ciúmes de você. Ver Israel se
afastando desse amor tem sido muito difícil, mas uma bênção para todos
vocês”.

Eu: “Senhor, o que teria acontecido se eles Te tivessem aceitado em vez
disso?”

Jesus: “Tudo foi estabelecido de antemão. Você é amado e adorado por meu
pai e por mim. Fui enviado para ser o sacrifício por todos os que Me
aceitarem. Você me aceitou, certo?” Ele estava sorrindo.

Eu é claro. Estou sentado aqui, certo?"

Jesus: Ele riu. “Sim, você está aqui; muito bem."

Eu: “Tudo o que vemos acontecendo agora parece um sinal. Por favor, venha
em breve."
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Ele me lança um olhar caloroso e simpático.

Jesus: “Olha aqui.” Ele me aponta para uma área onde os anjos estão
reunidos e preparando uma grande recepção. Está acabado na doca de
recebimento. "O que você vê, Erin?"

Eu: “Preparativos. Quando Senhor; outro ano? Não era o mesmo de antes?
Você vem em um ano, mês, semana ou dia?”

Jesus: “O que você vê aqui é o tempo real. Na Terra, o relógio muda ao
nascer.”

Eu: “Não entendo.”

Jesus: “A morte começa ao mesmo tempo que a vida. Eu sei que você está
ansioso.”

Eu: “Eu simplesmente não entendo. Os preparativos estão ocorrendo há seis
meses terrestres. Como posso saber? Este é um conceito estranho para
mim. Eu não entendo o tempo celestial. Por favor, não permita que isso
continue por mais mil anos terrestres.”

Jesus: Ele ria muito. “Você entende a sabedoria de confiar em Mim?” Ele me
senta de volta. “Eu sei que você está ansioso. Eu até mostrei o céu
recebendo você, não foi?"

Eu: “É por isso que é tão difícil. Já vi a recepção.”

Jesus: “Erin, nada mudou. Eu não posso te dizer uma hora exata; Eu não
vou. No entanto, eu dei a você o maná apontando para um período de
tempo; uma temporada. Minha pergunta para você é 'e se eu não for
quando você espera, você vai continuar a me procurar?' Muitos há que se
preparam para o desapontamento aqui. Onde você está nisso?”

Eu: “Bem, eu tive esses sonhos e visões. Outros também receberam uma
mensagem semelhante de Você. Você continua a me conceder frutas e me
mostrou que isso é uma medida a Seu favor, o que me mostra que estou no
caminho que Você estabeleceu.

“Até meus filhos estão sonhando com você. Existem sinais nos Céus,
exatamente como Você mostrou. Existem terremotos em áreas rebeldes,
como os EUA e o Irã. O inimigo intensificou seus ataques.”

Jesus: “Então, onde você está comparado a um ano atrás?”

Eu: “Bem, agora estou sentado no lugar Celestial falando com Você. É um
milagre."

Jesus: “Erin, sou um enganador? Sou cruel e enganador? Eu sou um
punidor?”
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Eu: “Oh não, você não é nenhuma dessas coisas.”

Jesus: “Então podes confiar em Mim que estou prestes a descer e te trazer
para casa. Você viu isso."

Ele então me mostrou uma visão panorâmica dos Tevahs chegando à
estação de ancoragem, os coros dos anjos e os rugidos dos santos. Lágrimas
escorriam de meus olhos.

Eu: “Sinto muito, Pai, sou rebelde e impaciente”.

Jesus: “Erin, o inimigo também está ansioso. Eles sabem que a temporada
está próxima. Todos vocês são odiados. Ele preparou uma corrida para a
linha de chegada. Se ele conseguir desviar qualquer um de vocês do curso,
ele o fará agora. Seu objetivo é que você não consiga terminar. Erin, você
viu a grande corrida?"

Eu: “Sim, o bombardeio na maratona?”

Jesus: “Esta foi uma mensagem para aqueles que aguardam a Minha volta.
Foi uma zombaria direta ao Céu e um tipo de sinal que Meu Pai permitiu.
Você viu isso?"

Eu: “sim. Foi horrível."

Jesus: “O simbolismo daquela raça é uma pista do Meu retorno; Minha
proximidade de vir. Quando ocorreram os terremotos na Velha Babilônia?”

Eu: “A velha Babilônia é 'Irã'? Se for, então uma semana antes do
bombardeio?”

Jesus: “Sim, estou me referindo ao Irã moderno. Isso foi uma retaliação.”

Eu: “Então, você poderia ter impedido?”

Jesus: “Por favor, entenda que Deus está no controle dos eventos em última
instância, não os caídos e nem o homem; Deus. Você deve ver sua
proximidade e reconhecer isso. Há uma guerra agora.”

Só então, eu vi a batalha na cúpula. A tempestade em massa estava
chegando; os demônios, os dragões, os animais estranhos e o cheiro da
morte. Estava vindo rapidamente. Lembrei-me de tudo isso e do horror
disso.

Eu: “Mas quanto tempo dura a batalha antes de Você chegar? Devo ter visto
a batalha vindo antes, mas, pelo que Você está dizendo, isso é agora; se
sim, então por quanto tempo?”

Jesus: “Erin, onde você está agora?”
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Eu: “Em seu lindo deck no céu”.

Jesus: “Correto. Agora, o quê você vê?"

Eu: “Preparativos.”

Jesus: “Antes, quando você via a cúpula, talvez fosse uma sombra do
agora. Então agora você está vendo em tempo real.”

Eu: “Então tudo isso no Céu e na Terra é em tempo real?”

Jesus: “Olhe para mim enquanto espera. Você é instruído na Palavra a
manter sua atenção em Mim, não em ídolos ou mesmo no tempo. Você falou
do campo minado. Qual é o campo minado?”

Eu: “Bem, pode parecer apenas um campo árido ou um prado, mas, onde
quer que seus pés pisem, pode haver explosivos sob o solo. Os passos
podem desencadear explosivos.”

Jesus: “O curso do inimigo para a vida de um cristão é assim: Por causa das
suas marcas no nascimento, que mostram que você é um membro do Meu
rebanho, o inimigo inicia sua estratégia para a sua morte. O oposto dos
espíritos sétuplos do céu estão trabalhando contra você com o objetivo de
produzir tantos frutos ruins que nunca se considerava digno de vir a mim.

“Lembre-se, todos eles se originaram do céu. Eles estão
profundamente cientes da organização celestial. Veja, Deus tem um plano
para sua vida. O inimigo, portanto, também tem um plano. Você é o campo
de batalha em nossa guerra e seu coração é o prêmio.

“O inimigo quer você tão envolvido nas coisas deste mundo que seu
coração não estaria focado em Mim e nos tesouros eternos. Se o inimigo
pode chamar sua atenção para as coisas terrenas, as coisas que você vê
com os seus olhos aqui, então ele tem uma vitória porque o que você vê
parece muito real, correto?”

Eu: “Sim. É mais fácil acreditar no que vejo do que confiar no que não posso
ver.”

Jesus: “Sim. Esta é a isca, ou doce, para os olhos. Erin, se você visse no
reino espiritual o curso e as estratégias do inimigo e o layout do campo
minado com antecedência, você poderia evitá-lo.”

Eu: “sim. Eu saberia onde pisar para evitar os esquemas do inimigo.”

Jesus: “Mas, também, verias muito mais e não seria benéfico. Se desejar,
posso mostrar-lhe ou, se confiar em Mim, fixe seus olhos em Mim e em
coisas adoráveis, desviando assim sua atenção do inimigo. O véu está sobre
seus olhos para que você possa viver.
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“Erin, você está reconhecendo as estratégias do inimigo. Enquanto
você está procurando por mim, ele preparou o campo minado. Esta parte de
sua caminhada é complicada. Mantenha seu foco em Mim e nas coisas do
Céu e Eu lhe mostrarei onde seus pés devem pisar. A diferença com isso,
mesmo que você pise em uma mina, é que você corre para Mim. Eu cuidarei
de você e cuidarei de você de volta. Você gostaria de ver o reino espiritual
ainda?"

Eu: “Não, Senhor, já vi o suficiente com essas visões e sonhos para saber
que o inimigo ruge. Eu os vi e é assustador. Eu vi a tempestade de fogo e
temo por qualquer um que tenha deixado aqui. Eu até sei quando eles estão
me perseguindo. Eu posso sentir isso."

Jesus: “Em breve chegará o momento em que parecerá que não estou ao
seu lado, mas saiba que estou. Pode ser desanimador, mas não perca a
esperança.”

Eu: “Senhor, agora você parece estar falando de longo prazo.”

Jesus: “Erin, você deve viver sua vida todos os dias. Lembre-se da Parábola
das Dez Virgens. Não pare de fazer o que é bom. Mantenha seu foco em
mim. Não deixe seu óleo acabar. O Noivo parece demorar muito para chegar,
mas Ele vem.”

A parábola das dez virgens:

“Então o reino dos céus será comparável a dez virgens, que pegaram
nas suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Cinco deles eram tolos e
cinco eram prudentes. Pois, quando as insensatas levavam suas lâmpadas,
não levavam azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em frascos
junto com suas lâmpadas. Enquanto o noivo demorava, todos ficaram com
sono e começaram a dormir. Mas à meia-noite houve um grito: 'Eis o noivo!
Venha conhecê-lo. ' Então todas aquelas virgens se levantaram e ajustaram
suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: 'Dê-nos um pouco do
seu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando'. Mas o prudente
respondeu: 'Não, não haverá o suficiente para nós e para você também; em
vez disso, vá aos negociantes e compre alguns para vocês. ' E enquanto eles
iam fazer a compra, o noivo veio e os que estavam prontos entraram com
ele para a festa de casamento; e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras
virgens também vieram, dizendo: 'Senhor, Senhor, abre-nos.' Mas ele
respondeu: 'Em verdade te digo que não te conheço.' Fica alerta então, pois
você não sabe o dia nem a hora.”
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Jesus: “O inimigo quer que você seja retardado, espancado e desanimado.
O que acontece quando você está cansada?”

Eu: “Eu durmo ou fico acordada e demoro muito para me concentrar”.

Jesus: “Você se compromete por causa da exaustão?”

Eu: “sim. Costumo ceder às exigências dos outros quando estou cansada.”

Jesus: “O inimigo gostaria da sua exaustão. Talvez ele tentasse enganá-la
para desistir um pouco do seu óleo enquanto espera.”

Eu: “Nunca pensei nisso dessa forma.”

Jesus: “Em breve haverá uma separação. Termine esta corrida pronto para
o serviço. Termine forte porque você mereceu isso. Você não foi seduzido
pelas coisas deste mundo que alimentam a carne. Você armazenou tesouros
no Céu que não serão destruídos e seu brilho não desaparecerá. Agora, o
inimigo preparou o campo minado como a ferramenta final contra todos
vocês. Mantenha sua atenção fixada aqui.”

Ele me fez olhar em Seus olhos e, em seguida, em direção ao enorme
trono.

Jesus: “Você está olhando para a terra prometida. Mesmo que o mundo
queira que você se concentre no que não lhe foi dado lá, ao contrário de
aqui, você participará da Terra Prometida. Grandes homens e mulheres
nunca viram sua Terra Prometida. Alguns vieram de longe, mas não tiveram
permissão para entrar.

“Aqui, sua Terra Prometida espera. Seu tesouro está aqui. Não há
morte e você terá plenitude. O inimigo está com raiva. Você terá o que ele
deseja. Estou com ciúme de você porque o seu coração é Meu. Meu ciúme é
que quero todo o seu coração. O inimigo tem ciúme de mim e do meu lugar
aqui.

“O inimigo odeia seu coração, então, se ele pode destruí-lo, então esta
é uma lança em Meu lado. Ele não é um amante dos corações, mas um
colecionador de almas. O campo minado é o seu caminho; lindo, mas
mortal. O caminho para Mim não é atraente, certo?

“Você se lembra de quando viu antes as sarças, espinhos e escuridão?
Este é um caminho óbvio demais para o inimigo. Se esse fosse o seu curso,
então todos o evitariam, certo? Você, pela fé, escolheu o caminho menos
percorrido. Agora, o que você encontrou lá?”

Eu: “Sob as cinzas, um lindo grande diamante”.

Jesus: “Certo. Como é um corte de diamante?”
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Eu: “Só outro diamante pode lapidar um diamante.”

Jesus: “Sim, é correto. O ferro também afia o ferro. Os dois estão em
harmonia. Falaremos sobre facetas e acordes novamente, mas você está
vendo que o caminho difícil e estreito leva à vida e muito poucos o
encontram. Essas pessoas que não encontram o caminho certo estão presas
no campo minado. Além disso, qual é a única isca no campo minado?”

Eu: “O curso parece inofensivo. É um belo prado; atraente, mas realmente
mortal.”

Jesus: “O que vai queimar mais rápido; o campo minado ou o diamante?”

Eu: “O diamante vai durar até o fogo e não será tocado.”

Jesus: “Muito bom. Agora, vamos voltar à oferta do seu presente. Você
gostaria de reconsiderar esta oferta?”

Eu: “Senhor, já te devolvi isso. Não tenho nenhuma oferta para Lhe dar, por
isso estou Lhe devolvendo este presente generoso. Lembre-se de que o
tempo que passo com Você não tem preço.

“Você poderia me dar dinheiro, o que é útil, mas rapidamente
desaparece e pode ser uma distração. Você poderia me dar uma saúde
melhor, mas eu estaria mais fora de casa e passaria menos tempo com você.
Você poderia nos dar uma casa, o que seria uma bênção para mim e meus
filhos, mas não há tempo. Você virá em breve.

“Você poderia me conceder reconhecimento na minha área, mas isso
vem com um aumento na carga de trabalho e menos tempo com você. Você
poderia libertar meus filhos de Aspergers, mas então eles perderão aquela fé
infantil. Você poderia me trazer um marido, mas então minha atenção seria
para agradá-lo e meus deveres para com Você seriam divididos.

“Tudo o que você poderia me dar seria incrível porque minha carne
anseia por bênçãos terrenas. Não há nada de que preciso, então ofereço Seu
presente generoso e o resto de tudo que tenho de volta para Você; tudo
isso."

Jesus: “Erin, você também está me pedindo sabedoria?”

Eu: “Sim. Sabedoria piedosa para ter discernimento no campo minado que o
inimigo preparou para minha vida, mas não sabedoria terrena como os
estudiosos. Eu não quero acabar como Salomão.”

Ele começou a rir. "Você poderia me conceder um coração firme de
amor para amar como Você ama e ver com os olhos como Você ama?"

Jesus: “Este é um bom presente para pedir. Estou satisfeito."
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Eu: “Acho que, depois de ver nosso Lar no Céu, prefiro economizar e investir
naquela propriedade com vista e grande valor do que a propriedade aqui que
será queimada muito em breve. Senhor, por favor, cubra meus filhos e
certifique-se de que nenhum se perca.

“Senhor, se alguém está sob meus cuidados, a quem eu não tenha
testemunhado, ou que Você pudesse me usar para salvar, poderia me
mostrar? Depois do que vi acontecer aqui na Terra, nunca mais quero que
ninguém passe por isso. Haverá alguma maneira de eu ajudar? Poderia ser
este o presente?”

Jesus: “Erin, você está pedindo um presente muito bom, mas que só terá
impacto mais tarde. Você é um plantador de sementes agora. Você precisará
deixar a colheita para outros, mas será instrumental. Então chegará um
momento em que você prestará um serviço especial; você e muitos outros.”

Ele acena para meu anjo da guarda e estende minha mão para ele.

Jesus: “Erin, mantenha o óleo aceso na sua lâmpada. Pegue um frasco
extra. Viva enquanto assiste. Prepare seus campos para a chuva. Faça tudo
isso em adoração a Mim e tenha fé sabendo que não vou demorar.”

Ele se levantou e me abraçou enquanto eu começava a voltar com
meu anjo da guarda. Fiz uma reverência e coloquei minha mão direita sobre
meu coração. Ele riu, curvou-se e bateu com o peito no coração três vezes.
Nós dois sorrimos e sorrimos.

Ele então se virou para olhar a bela cena do Trono e dos Jardins. Eu vi
um homem se aproximando dele à sua esquerda. Ele parecia familiar. Os
dois se viraram para olhar para mim e pareciam estar discutindo sobre mim.
Eu me perguntei se este era um parente distante?

Meu anjo da guarda chamou minha atenção para ele.

Guardião: “Erin, Ele está mostrando o campo minado do inimigo agora.
Você está protegido, mas lembre-se de seus passos. Ele o instruiu a viver e
preparar seus campos para a chuva. Ele o instruiu a ter sabedoria, mas óleo.
O óleo da alegria deve estar em sua lâmpada.

“Não caia nas armadilhas deste mundo. Vai parecer que um atraso
está ocorrendo, então, sem aviso, os eventos vão se desenrolar. Seja
diligente. Você e seus amigos ficarão juntos. Orem uns pelos outros com
sinceridade, levantando-se mutuamente. Existem coisas que devem ocorrer
primeiro.

“O inimigo também enviará sinais, mas principalmente para zombar de
Deus. Os sinais no céu são reais. Os sinais em Israel são um indicador.
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Terremotos são sinais. Existem eventos feitos pelo homem controlados pelo
inimigo, mas os eventos de Deus são controlados por Deus. Este é um
campo de batalha.

“Não se deixe enganar por coisas que você vê visivelmente. Deus está
no vento, mas você sabe que é Ele, embora não possa vê-lo. Não se
preocupe. Novamente, olhe para Israel. Vá para Isaías, como antes. Quem é
a velha Babilônia e quem é a nova Babilônia? Esses são sinais.

“Vá para Esther novamente e Ruth mais uma vez. Quem é o seu
Parente Redentor? Agora, Matthew ganha vida, pois há maná por enquanto.
Daniel é um mistério, mas chegou a hora. A revelação terá vida. Ser
encorajado. Sua casa está aqui. Anime-se. Você é amado pelo Rei.”

O sonho acabou.

Ele virá em breve. Eu não sou um profeta, mas esses são proféticos
por natureza. Por favor, use o discernimento e o poder do Espírito Santo
como seu conselheiro. Use as Escrituras também para iluminar o que o
Senhor está dizendo.

Amor e bênçãos ... Erin

12


