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061 - Jesus está vindo para sua noiva

Recebido no domingo, 5 de maio de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 11)

Querido Pai Celestial,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por nos amar. Mantenha-nos
puros, santos e prontos para você. Não vamos adormecer nem ser pegos
desprevenidos. Senhor. Eu acredito na confusão das datas ao longo do
tempo e as questões sobre exatamente qual dia é completamente
orquestrado pelo Seu Plano Divino. Dessa forma, só podemos reconhecer um
bloco ou uma estação, mas nenhum de nós sabe ao certo o dia exato.

Porém, nós acreditamos. Por favor, mostre-me o que fazer para
garantir que minha casa esteja pronta. Eu preciso de sua ajuda. Agradeço-te
agora pela tua proteção divina sobre a minha vida. Depois de todos esses
anos martelando, tenho um pequeno período de descanso divino do inimigo.
Tudo isso são louvores e graças a você, padre.

Você ainda se lembra que não fiz uma corrida perfeita, mas foi boa.
Como espectador, alguém estaria realmente na ponta da cadeira assistindo
minha vida. Eu poderia imaginar, do deck de observação no céu, alguns de
meus parentes distantes estariam fazendo apostas celestiais em mim.

Já sei de antemão, por Suas Palavras, que pessoas que eu nunca
imaginaria terem feito petições em meu nome em Suas Cortes Celestiais.
Senhor, não tenho certeza se suas petições foram atendidas, mas posso
dizer claramente obrigado por Tua Vontade sobre minha vida.

Fiz uma viagem maravilhosa ao Oregon na sexta-feira. Você me
transportou de forma sobrenatural para lá e para cá em tempo recorde.
Perdi quase três horas de viagem, tudo com recibos para comprovar Seu
trabalho sobrenatural. Não tenho certeza de como você realizou este milagre
incrível, mas obrigado.

Senhor, Seus milagres nunca cessam. Seu amor por mim nunca falha.
Eu sei que o inimigo gostaria que eu fosse destruído. Agradeço-te pelo dom
do Espírito Santo porque maior é aquele que está em mim do que aquele
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que está no mundo. Eu dedico meu dia a Ti, Pai, com ações de graças. Um
homem.

Meu sonho ...

Eu estava em um evento na escola do meu filho. Foi um belo dia
ensolarado. Era um carnaval ou um grande churrasco, mas eu não tinha
certeza. Estávamos em campo aberto. Não havia uma nuvem no céu e era
de um lindo azul profundo.

Pessoa: “Oh meu Deus, olhe!”

Todos nós olhamos para o céu e, sobre nossas cabeças, havia pelo
menos uma centena de aviões de diferentes tipos. Vi principalmente caças
com estrelas. Eu vi uma versão mais antiga do stealth e algumas
embarcações muito grandes que eram de última geração, mas como um
avião de carga. Todos pararam o que estavam fazendo e todos ficamos
parados olhando para o céu.

Pessoa: “Oh não, isso significa que estamos em guerra!”

Todos perceberam que isso é exatamente o que todos estávamos
vendo. As pessoas estavam recolhendo seus filhos rapidamente e
abandonando seus lugares para correr para seus carros. Juntei meus filhos.
Passou de um evento calmo a uma provação assustadora em meros
segundos.

O tráfego era extremo em todos os lugares, pois obviamente não
éramos os únicos a tentar chegar em casa. Havia uma espécie de posto de
controle na estrada principal, pois a polícia direcionava o tráfego de acordo
com as áreas em que morávamos. Quando fui até ele e disse que
morávamos perto de Hanford, ele me disse para pegar a pista certa e, no
sinal, esperar as instruções.

Tentei acalmar meus filhos porque, é claro, eles estavam preocupados.
Ouvi pessoas gritando em seus carros e nas varandas de suas casas.

Pessoa: “A guerra começou! A guerra começou!”

Tentei sintonizar as estações de rádio, mas não obtive sinal. Ao nos
aproximarmos do sinal, havia policiais se aproximando de nosso carro.
Quando eles chegaram à nossa, eles nos disseram que teríamos apenas
quinze minutos quando chegarmos em nossa casa para pegar o essencial e
então nossa área ficaria sob controle do governo, restrita e não mais
acessível para nós novamente.
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Meus filhos estavam em pânico, é claro. Todos os carros foram guiados
para o nosso desenvolvimento nos limites da Área. Revi com as crianças
onde estavam certas coisas e dei a cada uma delas a tarefa de selecionar
algumas lembranças e brinquedos. Em seguida, eles me ajudaram com o
essencial.

Paramos em nossa garagem. Eram cerca de cinco horas da tarde. De
repente, isso se transformou em algo semelhante ao meu outro sonho de
um ataque à área. Meu vizinho estava carregando seu SUV com um arsenal
de armas. Eu gritei para ele.

Eu: “Você tem algum extra?”

Morador: “Se eu der para você, eles vão confiscar. Acredite em mim, você
não quer ser pego por nada. ”

Ele estava no alto escalão da segurança da Área, então eu confiei no
que ele estava me dizendo e sabia que isso era sábio. Eu tinha suprimentos
no carro e demoramos dez minutos. Jipes militares subiam a estrada
procurando funcionários da área.

Eles estavam chamando todo o pessoal para a área. Tive que provar a
eles que não era funcionário da área. Perdi minutos preciosos cavando
recibos de pagamento e uma cópia do meu cartão de visita para mostrar a
eles que não trabalhava na área.

Militar: "Senhora, você está livre."

Colocamos nossos cachorros no carro. Eu carreguei meu computador,
Bíblia e um diário atualizado. Peguei meu grande computador, pois não o
veria mais. Quando fui pegá-lo, por apenas uma fração de segundo, pensei
no fato de que o trabalho da minha vida, meu portfólio inteiro estava
naquele computador. Eu comecei a voltar atrás porque todos os meus
sonhos também estavam lá, mas então eu ouvi o Espírito Santo, "Deixe isso,
Erin."

Meu pobre filho estava tão apavorado por não ter certas coisas que
ficava voltando para casa. As sirenes vieram. Eu disse a eles para correr.
Voltei para buscar meu filho porque ele me ignorou. Percebi neste sonho que
meu filho mais velho não estava lá.

Entramos no carro. Desde o último sonho, graças a Deus, mantenho
meu tanque de gasolina cheio só para garantir. Meus filhos choravam e os
cachorros também. Vimos combates horríveis e pânico nas calçadas
enquanto os militares estavam levando maridos, esposas e pais para a área.
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Os militares estavam guiando todos rapidamente para fora do
desenvolvimento. Novamente, não tínhamos permissão para ir para a
esquerda para o atalho para o norte, mas apenas para a direita. O tráfego
estava literalmente 'avançando' e eu estava preocupado por estarmos tão
perto desses reatores.

Saí rapidamente da estrada e entrei no Business Park, onde ficava meu
trabalho. Corri para usar o telefone para falar com o pai da criança e falar
com meu filho. As linhas estavam mortas. Sem serviço de celular, sem linhas
terrestres e sem frequência de rádio. Como isso é possível?

Corri rapidamente para pegar jarros de água, baterias e alguns
sinalizadores que encontrei. Também peguei cordas, elásticos e duas
lanternas. Saí para o meu carro e meus filhos estavam chorando e com
medo.

Olhei para a estrada principal e vi que o tráfego mal havia mudado. Eu
sabia que não teríamos chance de escapar se a Área tivesse sido atingida.
Então larguei tudo e fui para o carro ficar com meus filhos. Eu disse a eles
que precisávamos orar. Eu olhei para o céu e esta foi minha oração:

“Querido Pai Celestial, não há nada que possamos fazer aqui. Ao que
parece agora, Você está prestes a receber nossos Espíritos de Casa para
Você. Senhor, se esta for a Tua Vontade, por favor, faça isso rapidamente
para que possamos ir todos juntos e não tenhamos dor. Conceda a todos nós
paz sobrenatural para que possamos ir a Ti em completa rendição divina.
Senhor, se este não é o nosso momento, então precisamos de um milagre. ”

Eu então olhei para o céu.

“Não tenho nada a Lhe oferecer, Pai, a não ser nossos corações.
Estamos com medo. Precisamos do seu derramamento sobrenatural agora.
Pedimos isso em Nome de Jesus, pois não há nada que possamos fazer sem
uma maneira possível de nos tirar daqui, exceto por um milagre divino. ”

Quando todos olhamos para cima, só então vimos o que parecia uma
pomba se transformar em uma águia e, em um piscar de olhos, estávamos
em uma cordilheira distante. Ficamos em estado de choque e até os cães
ficaram confusos e desorientados.

Não ouvimos sirenes, mas podíamos ver tudo de uma distância muito
segura. Bem longe, vi militares, não os nossos, preparando ataques. Eu
sabia que meu filho estava lá em algum lugar e fiquei preocupada.
Estávamos chorando. Pedi novamente, em voz alta, que o Senhor enviaria
anjos para protegê-lo.
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Senti uma paz avassaladora porque meu pedido foi atendido. Fomos
transportados na íntegra, junto com o carro e até mesmo com os
suprimentos que estavam fora do carro. Ficamos lá por horas. Oramos e
choramos por amigos.

Intercedemos especificamente por outros como pudemos realmente
ver, de alguma forma, no Espírito, em vários lugares, onde eles estavam.
Assim sabíamos orar. Até meus filhos viram as mesmas coisas que eu. Nós
estávamos seguros.

O sonho acabou.

Eu acordo. Ajoelho-me em oração e comunhão.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, subo pelo Portal. Estou novamente com cerca de 25
anos. Eu vejo Jesus na rocha. Estou chorando com o trauma deste sonho
muito real. Eu corro para ele. Eu caio de joelhos na frente Dele e me curvo
com meu rosto para baixo a Seus pés. Minhas lágrimas caem em Seus pés e
sandálias.

Eu: “Senhor, o que vem? Tudo parece bem agora. E meu filho? Por favor,
Senhor, mostre-me o que posso fazer. Não temos tempo.”

Jesus: “Erin”.

Ele se levanta, segura minha mão e me abraça. Ele não me liberta,
mas me segura até que sinta que estou liberando tudo para ele. Demorou
algum tempo porque eu ainda estava em estado de choque.

Jesus: “Erin, você está bem. Você está aqui agora Comigo. Tudo vai dar
certo. O tempo acelerou e você está aqui.”

Eu: “O que isso significa, Senhor? Já estou em casa? Não entendo."

Jesus: “Você está aqui comigo agora e removido daquele lugar.”

Eu: “Não entendo. Estou acordado escrevendo. ”

Jesus: “Você não entende? Erin não se preocupe. Você reside em lugares
celestiais. ”

Eu: “Mas meus filhos...”

Então, através de uma espécie de janela, vejo o Tevah e a doca de
carregamento. Lá eu vejo meus dois filhos subindo na plataforma. Eu me
levanto e vou em direção à janela para dar uma olhada mais de perto.
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Eu: “Mas meu filho, pai...”

Jesus: “Erin, olha.”

Só então, eu vejo outro Tevah chegando à estação de ancoragem e, lá,
eu o vi subindo na plataforma e encontrando meus outros dois filhos e
alguns outros parentes perto da Árvore da Vida. Eu estava chorando. Corri
para Jesus. Eu caí de joelhos e coloquei a lateral do meu rosto em Seus
pés. Eu estava chorando abertamente.

Eu: “Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Achei que ele só viria mais tarde.
Obrigada."

Jesus: “Erin, é por causa do sonho que você teve. Você viu o que poderia
ser, mas fez uma petição e Me procurou. Você foi até seu filho com o que
viu. Quando o problema aconteceu, ele se lembrou do que você disse e se
certificou de que embarcaria para o céu. O que você disse a ele era
importante. "

Eu: “Achei que não podíamos fazer nada mais do que esperar. Achei que a
arca estava quase fechada e ninguém mais poderia entrar? "

Jesus: “Oh, acho que não recebi esse memorando.” Ele sorriu. “Erin, o que
foi dito a você? Não há mais nada a fazer, exceto usar os belos pés que você
recebeu para divulgar as boas novas. Aqueles que vêm ouvir neste momento
foram chamados desde o início. O resto não é da sua conta. Lembre-se, a
Noiva vai apenas esperar, orar, olhar, guardar o óleo e ser sábia. Seja sábia,
Erin, não tola."

Eu: “Então, meu amigo é o pássaro azul. Ela está nos mostrando o
casamento. Os pardais devem conversar com o pássaro azul? " Ele estava
rindo.

Jesus: “O que você acha? O pássaro azul não está tão animado quanto o
pardal? O pássaro azul também não é amado e alimentado pelo Rei? Eu
notaria quando o pássaro azul tem uma nota que canta para o pardal. Isso é
mais do que "dois pássaros se reunindo", não é? Acho que lhe foi dito para
vigiar Israel em busca de sinais; seu medidor. Por que eu faria isso?”

Eu: “Porque eles são o povo escolhido de Deus.”

Jesus: “Sim, mas mesmo eles só têm metade da imagem. Erin, o paraíso é
altamente preciso. Tudo aqui é significativo. Quando as fundações foram
colocadas na Terra, era uma pequena sombra da estrutura celestial.

“Moisés entendeu isso. Ele andou perto de Deus. Abraão também.
Ambos estabelecem regras em nome do céu. Ambos eram Redentores
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Parentes. Agora você sabe sobre Enoque e Elias. Você sabe sobre mim. Você
sabe como tudo funciona junto? É tudo muito preciso.

“Bem, o autor da confusão se originou e foi criado aqui, é claro, então
ele sabe exatamente como confundir padrões, datas, sinais, símbolos e,
especialmente, a verdade nas Escrituras. Ele pega o que é santo e o torna
profano. Você entende?"

Eu: “Sim."

Jesus: “Então, vejamos o que nosso amigo, o pássaro azul, encontrou junto
com o pardal. Você vê vocês dois em sincronia com isso?”

Eu: “Sim. Ambos estamos apontando para o mesmo intervalo de tempo. Faz
todo o sentido, mas, Senhor, é este ano?”

Jesus: “Erin, e se não fosse? Você ainda me observaria e continuaria a
procurar por mim; seu noivo?"

Eu: “Sim, Jesus, até o fim dos meus dias cuidaria de Ti.”

Jesus: “Você acha que o Noivo seria tão paciente a ponto de não querer ir à
Sua Noiva rapidamente para consumar o casamento? Erin, você estava na
Câmara Nupcial e tão linda. Você estava esperando seu noivo e muito feliz
por estar lá. Você não sabe que o Noivo anseia pelo mesmo?”

Eu: “Acho que Você sabe mais e é o nosso Salvador, então sabe melhor qual
é o melhor momento.”

Jesus: “Erin, quem é meu pai? Ele sabe melhor. Ele é o autor da criação e
de toda a verdade. Eu sou a verdade porque sou um produto de meu pai.
Meu pai é o produtor e criador do casamento. Ele é o planejador do evento.
Ele está pagando por tudo. Você entende?"

Eu: “Sim. Acho que apenas comparecemos para o maior evento do
universo.”

Jesus: Sorrindo. "Sim, você está correto. Portanto, se Israel é um medidor
de tempo, não é também um medidor de tradições e padrões possíveis? De
onde todos os padrões se originam no início? Agora, o que dizer do noivado,
noivado, procissão, casamento, banquete e celebração? O que dizer da
consagração, consumação e comunhão?”

Eu: “Não entendo, mas sei que é melhor estudar as tradições do casamento
em Israel. Devo estudar tradições de casamento judaicas modernas ou
antigas?”
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Jesus: “Erin, quem seria a autora dos casamentos judaicos modernos? Eu
olharia primeiro para a história, talvez mais perto de Meus dias na Terra
como uma medida melhor para a tradição. O inimigo gosta de inserir novas
tradições para confundir, tudo sob o pretexto de tornar as coisas melhores
para desviar a atenção dos signos.”

Eu: “Ok, então vou estudar a noiva e o noivo em Seu tempo na Terra nas
tradições judaicas.”

Jesus: “Erin, isso é bom. Existem padrões aqui. Eu tenho outra coisa para
compartilhar. Quando um casal finalmente passa sete dias sozinho,
consumando seu casamento, isso também não é um belo arrebatamento e
união de almas?”

Eu: “O melhor, eu acho. Depois de toda a longa expectativa, sete dias
sozinha, após um ano de espera, seria o paraíso.”

Jesus: Rindo. “Então, agora você está começando a ver padrões. Agora
Cântico de Salomão ganhará vida para você como nunca antes. O grande
mistério da Bíblia é agora um romance divino. Ele está escondido à vista de
todos. Para o sábio, isso está divinamente descoberto.”

Eu: “Senhor, não fomos levados ao céu pelo Noivo antes da consumação?”

Jesus: “Erin, você tem dever de casa. Olhe também para Cantares de
Salomão. Existem também outros pássaros para conversar na Bíblia que
possuem as chaves. Você não viu uma águia e uma pomba também?
Lembre-se, nem mesmo o Noivo sabe a hora exata em que Seu Pai dirá: 'Vá
e pegue sua noiva! ” O Noivo também conhece a estação e espera pelo
chamado, a trombeta e a bênção do Pai, então, por favor, continuem
assistindo.”

Eu: “A Noiva assistiu a noite toda?”

Jesus: “Erin, a Noiva descansou, mas sempre olhou e se antecipou ao seu
Noivo. Muitas vezes, o Noivo chegava em uma hora que você acha que não;
as vigílias da noite.”

Eu: “Melhor estar sempre pronto. Senhor, eu não estou dormindo também.
Não quero perder um momento. Não quero perder a trombeta.”

Jesus: “Erin, todos sabiam quando o Noivo veio buscar a Noiva. Houve
barulho. A Noiva teve tempo de pular e pegar sua lamparina e óleo. A tola
Noiva não estava preparada e o Noivo não a reconheceu porque ela não
estava vestida com sua lamparina e azeite. O Noivo não a viu."

Eu: “Ainda tenho medo de sentir sua falta”.
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Jesus: “Então, entende, eu te amo. Você é a noiva. Você corre atrás de mim
e sabe que sou o seu amor, o noivo. Como poderia não reconhecer aqueles
que Me amam e aqueles que eu também amo?

“Como eu poderia perder a Noiva que corre para Mim a toda
velocidade? Como poderia sentir falta da Noiva que ora a Mim, fala de Mim,
pensa em Mim a cada respiração, é grata por Mim e deseja estar na Minha
presença diariamente? Não é você, Erin? "

Eu: “Sim, é, mas e se eu não for digno?”

Jesus: “Erin, se você precisa perguntar e está preocupada, então você,
como você mesmo admite, está correndo atrás de mim. Você, então, não é
uma Noiva que se pergunta se ela agradará a seu Noivo? Seu coração não
está em Mim? Você cuida de mim todos os dias? Você me pergunta todas as
noites antes de dormir: 'Senhor, não se esqueça daquele que tanto te ama.'”

Eu: “Este sou eu. Eu sempre pergunto isso. Você me ouviu."

Jesus: Rindo. “Claro, eu ouço você, claro. Eu olho pela janela Celestial para
as luzes. Lembra das luzes, Erin?"

Eu: “Sim, você me mostrou as luzes desde o início dos sonhos.”

Jesus: “Erin, estas são as lanternas da Noiva. Estas são as luzes que vejo e
observo. Eu os vejo e sei onde encontrá-los. Ninguém se perderá, eu
prometo a você.”

Eu: Chorando. "Bom, porque, se aquela usina nuclear explodir, você não vai
me ver na nuvem escura."

Jesus: “Como poderia sentir sua falta, mesmo na nuvem mais escura, na
noite mais escura ou em um momento sem esperança? Não é possível. Nada
é impossível comigo. Você entende isso? Agora, console-se, Minha Noiva, eu
irei em breve.”

A visão terminou.

Tive um grande choro e uma sessão de adoração depois disso. Deus é
incrível. Jesus é incrível. Estou pronto para ir para casa hoje, esta noite ou
sempre que Ele for liberado para vir por nós.

Amor e muitas bênçãos ... Erin, também conhecida como Sparrowcloud9
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