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116 - A Caverna, Uriel e a Tempestade de Neve

Recebidos no domingo, 13 de abril de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 42)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, me amando, meus filhos, minha família e
amigos e meus sonhos, mas acima de tudo obrigado por me ligar. Senhor,
passei a semana toda doente, o que, como sabes, não é normal para mim.

Perdoe-me se não insisti mais em Você, pois ainda tenho o hábito de
ceder às minhas circunstâncias sempre que Você não responde
imediatamente às minhas orações. Enquanto Você responde aos meus gritos
por ajuda e vem imediatamente de maneiras diferentes do que eu esperava,
Você ainda sempre vem, pois é fiel. Por favor, me perdoe por fugir de você.

Tenho sentido um fardo recentemente e nem mesmo contei isso a
meus amigos para que pudessem orar por mim. Você me disse para sair da
minha caverna como Elias. Você até mandou um amigo que teve uma visão
de barcos na água e eu fiquei com medo de sair dele para me encorajar a
correr até Você.

Senhor, eu quero ser como Davi e até mesmo Enoque, pois eles
também enfrentaram gigantes, mas sempre Te vi como maior do que seus
gigantes. Senhor, perdoe-me, pois sou mais como Elias correndo para a
caverna do deserto.

Na verdade, sou mais como Pedro com seus absolutos de que 'Eu
nunca te trairia' ou seu desejo destemido de andar sobre as águas quando te
vir, mas então esse medo o faz perder o equilíbrio e ele afunda.

Por favor, ajude-me, Senhor, pois esta pode ser uma das mudanças de
jogo mais importantes para mim. Eu tenho o que é preciso para entregar
mensagens de esperança e mensagens da escuridão que se aproxima?

Senhor, só Você sabe, por isso hoje venho a Você com ousadia como
Ester, pois tenho dúvidas e preciso ser claro. Amo-te, Senhor, e peço-te que,
por favor, encontre favor em mim.

Jesus: “Erin, sobe.”
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Meus olhos estavam fechados em oração e quando os abri estava em
um lugar escuro e podia sentir o cheiro de sujeira úmida. Sentei-me
rapidamente e comecei a entrar em pânico. Eu podia ver uma luz muito
fraca ao longe, mas só pude tropeçar em direção a ela na escuridão. Eu
clamei a Deus.

Eu: “Senhor, tenho sido tão horrível que o Senhor me mandaria para o
abismo escuro? Pai, Deus no Trono, não posso mais fazer isso porque não
sou digno. Tudo isso parece não ter significado para ninguém e é como um
enigma sem fim. Senhor, estou simplesmente tão cansado de correr atrás de
Você, então, por favor, vá em frente e se esqueça de mim.

“Por favor, limpe meu nome de Sua mão e remova meu tijolo de Seu
Jardim. Por favor, mande-me para casa, para a Terra, e nunca mais me deixe
acordar do meu sono. Senhor, estou muito velho para esta tarefa e estou
cansado.”

Estive nesta grande caverna por um bom tempo e estava com medo.
Quanto mais eu ficava nesta caverna vazia de quase toda luz e com um ar
tão denso, mais eu queria sair. Eu cuidadosamente procurei o chão usando
meus pés descalços até que finalmente encontrei um caminho de terra. Ao
começar a caminhar por esse caminho, soube instintivamente que estava no
caminho certo.

Enquanto eu continuava me movendo neste pequeno caminho, a luz à
frente começou a ficar cada vez mais brilhante. Eu precisava usar minhas
mãos como meu guia para evitar que eu tropeçasse em uma parede. Ao
passar por essa parede, vi a luz no fim do túnel e era um clichê de
proporções épicas.

Parei por um momento e percebi que a abertura da caverna no final do
caminho tinha cerca de três metros de altura e três metros de largura. Ao
me aproximar da abertura, olhei para fora e não vi nada além de
quilômetros e quilômetros de deserto.

Comecei a chorar porque realmente queria olhar para fora da caverna
para ver o Jardim de Deus. Senti que estava recebendo um severo 'castigo'
enquanto estava sob o sol quente em uma saliência na frente da caverna.

Finalmente estava claro o suficiente para eu ver que eu estava
vestindo uma camiseta branca suja de manga longa e uma meia-calça preta
de treino. Meus pés estavam descalços, pois tirei os tênis para sentir o
caminho no escuro.

Agora espere um minuto! Quando penso sobre isso, por que eu teria
tirado meus tênis em uma caverna escura? Por que tirei os sapatos, se eu
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não os tirei? Oh, por que é importante eu ter tirado os sapatos em uma
caverna quando os tinha disponíveis?

Eu: “Que cabeça dura eu sou, Senhor. Veja, Senhor, isso prova que eu sou
cego e não sou digno de Seu chamado.”

Eu sentei lá nesta borda por um longo tempo chorando sem parar.
Olhei ao redor e tudo que pude ver foram quilômetros de terra vermelha e
artemísia. Então vi falcões voando no alto e não pude deixar de balançar a
cabeça.

Eu: “Ah, claro, Senhor, agora me deixe aqui. Em seguida virão os urubus,
pois eles sempre circulam acima das carcaças. ”

Com certeza, então vi urubus circulando no alto.

Eu: “Claro, vá em frente com o Seu humor quando você sabe que estou
chateado aqui. Estou com raiva de Você, Senhor, e preciso da Sua ajuda,
mas tudo o que Você faz é me martelar. Você quer que eu faça a Sua
vontade, mas quando eu o faço, Você permite que os demônios e tudo o
mais me persigam.

“Não só isso, mas Você permite que eles me ataquem, minha saúde,
meu trabalho, minha família e minhas finanças. Senhor, o Senhor me
prometeu que me libertaria do deserto, mas quis dizer com morte? Agora eu
sinto que não verei a 'Terra Prometida' na Terra agora porque estou preso
aqui no deserto com Você ocupado usando-me para provar um ponto.

“Senhor, estou cansado de ser um manequim de teste. Você não
poderia simplesmente ter me dado um ministério agradável e fácil? Talvez eu
pudesse ter um ministério no qual administrasse um berçário de igreja e
feiras de artesanato? Não tenho certeza se me inscrevi para isso? Por que
você me permitiu ver o céu? E se eu fizer com que Você nem me queira aqui
agora? E se ... ”

Eu sentei e chorei por algum tempo e agora o sol estava começando a
se pôr. O céu estava muito bonito e o sol parecia uma bola de fogo vermelha
brilhante. Havia faixas de cores e pude ver roxos, vermelhos, rosas,
amarelos e azuis.

Eu descansei minha cabeça na parede de entrada da caverna e a
saliência em que eu estava estava posicionada a cerca de trinta metros do
chão. Na verdade, não vi um caminho que levasse para o solo do deserto. Eu
me perguntei se tinha vindo de outra rota. Então eu ouvi a voz de Deus.

Deus: "Erin, o que você está fazendo aqui?"
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Eu: Comecei a olhar zombeteiramente embaixo das pedras. “Senhor, estou
cansado e meus inimigos ainda me perseguem. Eu me sinto como uma ilha e
que Você não me ouve quando eu ligo. Você quer que eu permaneça na fé,
mas onde está minha fé? Talvez eu possa encontrar aqui? Ver? Ajude-me,
Senhor, eu realmente preciso da Sua ajuda.”

Deus: "Erin, vá e fique do lado de fora na borda."

Eu vi diante de mim uma espécie de nuvem poderosa, mas disso eu
não tenho certeza. O vento soprava com tanta força que meu cabelo
chicoteava meus olhos. Eu vi a artemísia arrancada de suas raízes. Havia
areia e rocha cavando a paisagem e então ela parou tão repentinamente
quanto veio.

Caí de joelhos e procurei Deus, mas Ele não estava lá. Então, toda a
terra estremeceu e estremeceu violentamente. Eu estava de quatro e então
caí no chão com o rosto para baixo. De repente, o tremor parou. Então o sol
no céu começou a fazer fogo queimar a paisagem e eu fiquei apavorado.
Logo parou, mas agora eu estava chorando. Então eu ouvi em um sussurro
baixo.

Deus: "Erin, o que você está fazendo aqui?"

Eu: “Senhor, eu vi o que aconteceu e Tu me mostraste o que está por vir. As
pessoas vão me odiar e, Senhor, o inimigo continua a me punir e estou
cansado. Senhor, agora estou aqui diante de Ti como Elias, mas não sou
Elias. Não tenho manto, apenas uma t-shirt para esconder o rosto.”

Deus: “Erin, volte e continue em seu curso, pois estou sempre com você”.

Então eu senti uma pequena vibração em meu ombro e era um
pequeno pássaro branco com asas prateadas. Era um pardal glorificado e
gorjeou algumas vezes, olhou para mim e depois voou. Eu segui seu vôo e
ali ao lado da saliência estava Jesus. Comecei a chorar e correr para os
braços dele e lá Ele me segurou.

Eu: “Sinto muito, Senhor, sinto muito.”

Jesus: “Está tudo bem, Erin, venha.”

Ele gentilmente apertou minha mão e nós estávamos
instantaneamente em um prado no Jardim de Deus próximo ao Rio da Vida.
À nossa direita estava um rebanho de ovelhas brancas muito fofas, bem
como alguns cordeiros.

A campina estava cheia de todos os tipos de flores silvestres e
algumas plantas perenes e as cores eram incríveis. Os cheiros eram lindos e
as fragrâncias difíceis de descrever, mas nada era irresistível ou ofensivo.
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Caminhamos por algum tempo, pois eu ainda estava abalado pela
demonstração de poder de Deus depois do meu discurso retórico. Mais à
frente e bem no alto à direita estava a Mansão de Deus. Foi incrível e
cortado numa montanha de rocha sólida. Era como mármore ou pedra azul e
parecia ter sido extraído diretamente da encosta da montanha. Foi enorme.

Jesus: “Erin, você não está falando direito.”

Eu: “O que posso dizer, Senhor, e o que posso fazer? Só de ter essa
experiência com a caverna vai fazer as pessoas pensarem que estou
pensando que sou Elias. Alguns podem até pensar que eu sou Elias, mas
claramente não sou Elias.”

Jesus: “Erin, por que você acha que Deus permitiu isso? Qual é o seu
melhor palpite?”

Olhei para Ele enquanto caminhávamos e percebi que Ele é muito
como um amigo, mas é muito mais do que isso. Ele é bonito, engraçado,
forte, firme, cativante e apaixonado por todos nós. Sua personalidade é
magnética e basta um momento para olhar em Seus olhos e experimentar
Seu sorriso e você estará mudado para sempre.

Comecei a chorar muito, embora eu não seja uma pessoa chorosa na
Terra. Demora um pouco para me levar às lágrimas, mas quando se trata de
Jesus e Sua bondade, Sua graça e Sua misericórdia, você não pode deixar
de amá-Lo. Se você estivesse aqui, você também choraria com a magnitude
da vida ao seu redor. Nem me fale sobre o poder de Deus.

Eu: “Provavelmente porque meus pensamentos eram como os de Elias.
Senhor, estou tão preocupado com o que tenho visto e não posso ir lá.
Pessoas sem Você habitando nelas como o Espírito Santo ou mesmo pessoas
que se dizem Cristãs farão coisas desesperadas. Eu vi um mal indizível e
comecei a chorar. Estou deprimido como Elijah. Talvez Deus estivesse me
dando a escolha de continuar ou morrer?”

Jesus: “Erin, por que você fugiu de mim quando estava com medo?”

Eu: “Porque, Senhor, meus sonhos são tão sombrios e Você não está aí. Tive
dificuldade em voltar à rotina diária e o inimigo recebeu permissão para se
levantar contra mim. Eu sinto que esses ataques não vão parar até que eu
não tenha mais nada física, financeira ou emocionalmente. Estou deprimido
e cansado. Depois do meu jejum, Você sempre foi fiel, mas desta vez parece
que ainda mais está sendo exigido de mim. ”

Jesus: “Estou levando você para se alimentar, venha comigo”.
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Ele gentilmente apertou minha mão e estávamos imediatamente na
porta de sua casa. A porta estava aberta e um dos anjos mais bonitos que vi
estava ali perto da porta para dar as boas-vindas ao Senhor.

Jesus: Sorrindo. "Erin, este é Uriel."

Eu sorri para Uriel e ele sorriu de volta para mim. Eu tinha uma
pergunta para o Senhor.

Eu: “Senhor, que tipo de anjo é Uriel?”

Jesus: “Boa pergunta, Erin. Uriel, qual é a sua missão?"

Uriel tinha pele bronzeada, um lindo sorriso e olhos verdes incríveis.
Seu cabelo era ondulado e um pouco abaixo da altura dos ombros com
branco, ouro e prata.

Uriel: “Eu sou um protetor e guarda.”

Uriel era extremamente musculoso e sua voz era forte, mas muito
gentil e modesta ao mesmo tempo. Novamente, uma combinação de
qualidades que você raramente vê na Terra.

Eu: “Então você é um protetor. Eu pensei ter visto você pelo relógio. No
entanto, se você está aqui, quem está protegendo o relógio?”

Jesus: “Não se preocupe, Erin, os outros três anjos ainda estão lá
protegendo o relógio, junto com muitos outros anjos. Afinal, estamos aqui
na Casa de Deus.”

Uriel e Jesus riram juntos. Embora eu pudesse ver que Jesus estava no
comando total dos arcanjos, também pude ver uma longa e confiável
amizade entre eles. A atitude leal de Uriel com Jesus, juntamente com o
fato de que ele estava claramente em um nível semelhante ao de Michael,
Gabriel e Raphael, tornou isso ainda mais incrível. Que missão incrível de
longo prazo Uriel tem!

Eu: “Senhor, os anjos descansam?”

Jesus: Rindo.

“Erin, os anjos ou você são maiores do que Deus? Pense sobre isso; se
Deus trabalhou por seis dias e depois descansou no sétimo dia, sua criação
também não deveria descansar?”

Ele então se virou para se dirigir ao arcanjo.

"Você observa o sábado?"

Uriel: Ele estava sorrindo e rindo com Jesus.

"Claro, Senhor."
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Jesus: “Deixe-me fazer a próxima pergunta para você, Erin, porque posso
ver essa pergunta estampada em seu rosto.”

Ele então se dirigiu a Uriel novamente.

"Então, Uriel, o que os anjos fazem para se divertir?"

Uriel: Rindo. "Bem, eu saio contigo, Senhor."

Jesus: Rindo. "Não mesmo."

Uriel: Ele ficou mais quieto.

“Eu descanso para recuperar minhas forças. Eu passo o tempo em
adoração, mas também gosto de música e adoro passar o tempo
caminhando no jardim. O jardim é lindo, Erin, espere até ver tudo. Na
verdade, eu mesmo ainda não vi tudo!”

Eu calmamente estudei Uriel e pude ler em seu rosto que ele
simplesmente amava servir a Jesus e a todo o céu.

Eu: "Senhor, posso perguntar uma coisa a Uriel diretamente?"

Jesus: “Sim, vá em frente.”

Enquanto caminhávamos pelo corredor na Casa de Jesus, estávamos
chegando ao Seu Pátio quando me dirigi a Uriel.

Eu: “Você tem medo do que está por vir? Você ainda está ressentido com
seus amigos, os caídos, se afastando de Deus? Como será para você ter que
lutar contra eles no futuro?”

Jesus: Rindo porque já sabia de antemão o que eu pediria.

“Erin, na verdade são três perguntas separadas. Uriel, por favor, vá em
frente e responda a ela.”

Uriel: “Bem, Erin, eu estava lá na hora da queda. Um dos anjos que você
conhece tinha certa vaidade. Ele começou a ter os outros anjos respondendo
a ele e até mesmo anjos que não foram designados a ele respondiam a ele
também. Muitos dos que ele levou foram aqueles que eu treinei e cuidei.”

Ele olhou para Jesus que acenou para Uriel continuar.

Uriel: Falando com autoridade.

“Ele lentamente começou a fazer com que os anjos o adorassem em
vez de adorar a Deus. Ele então os dividiu e os convenceu de que em breve
estaria assumindo a posição de Deus no trono. Deus então o removeu junto
com um terço dos anjos que o seguiam e eles desceram para governar a
Terra.
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“Quando isso aconteceu, houve lamentação enquanto todo o Céu
pranteava e também os caídos. Quando os caídos finalmente perceberam
que não poderiam ser redimidos e toda esperança de voltar se exauriu, os
caídos decidiram fazer o impensável e começaram a ensinar coisas do Céu
ao homem. Por sua vez, esse conhecimento fez com que o homem
começasse a se autodestruir.

“Erin, eu sigo ordens e não tenho medo das guerras que se aproximam
porque já sei o resultado. Aqueles contra quem luto não são mais do céu e
não louvam mais a Deus, mas o amaldiçoam. Eles devem ser parados para
manter o Céu como 'Céu'.

“Eu não sou capaz de ter nenhum medo além de temer apenas a
Deus. No entanto, visto que sirvo a Deus, não tenho medo. Eu tenho anjos
sob meu comando e há mais anjos sob o comando desses anjos. Todos esses
anjos amam a Deus e todos nós servimos Ele de todo o coração. Então, sim,
Erin, vou acabar com os inimigos de Deus ao Seu comando.”

Jesus: “Erin, ele respondeu às suas perguntas?”

Eu: “Ah, sim. Obrigado, Uriel. Foi muito bom conhecê-lo.”

Eu me inclinei e sussurrei no ouvido de Jesus. "Senhor, posso dizer
'espero vê-lo em breve'?"

Jesus: Rindo muito.

"Uriel, Erin espera vê-la em breve."

Agora todos os anjos estavam rindo.

Eu: “Senhor, eu acidentalmente disse algo engraçado?”

Uriel: “Esperamos vê-la em breve também, Srta. Erin. Você nos faz rir, mas
apenas no bom sentido.”

Jesus: Ainda rindo.

"Agora, Erin, você está pronta para jantar com o Rei?"

Ele apontou para que eu me sentasse ao lado Dele em Sua mesa. Um
anjo puxou a cadeira para mim quando me sentei primeiro e depois Jesus.
Notei que o gazebo de pedra estava coberto de videiras e glicínias ou algo
parecido com glicínias e era realmente lindo.

Eu também notei que minhas uvas favoritas estavam nas vinhas e elas
brilhavam como diamantes e criavam luzes. Como sempre, a mesa estava
lindamente posta e havia uma toalha de mesa de linho feita de um tecido
milagroso que não manchava, pois rejeitava qualquer mancha. Eu podia
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ouvir os passarinhos cantando e cantando acima de nós, na varanda de
baixo.

Eu: “Senhor, isso é glicínia de flor?”

Ele estendeu a mão e pegou um grupo deles para me mostrar.
Comecei a rir porque agora podia ver que eles eram na verdade cachos de
lírios em miniatura e nada menos que uma videira.

Jesus: “O que você acha?”

Eu: “Uau, Senhor, estes são fantásticos.”

Jesus: “Quando você vier aqui para residir permanentemente, eu lhe darei
alguns cachos para levar para casa e plantar. Aqui no Céu, você pode ter um
campo de lírios apenas plantando um cacho.”

Eu: “Uau, posso fazer o mesmo com um cacho de uvas?”

Jesus: “Claro, se você quiser.”

Eu: “Senhor, essas uvas acendem à noite no céu?”

Jesus: “Oh, há muitas luzes de muitas fontes diferentes, mas eu não tinha
pensado em acender uvas à noite. Hmm, bem, com o sol, eles
definitivamente brilham. Acho que é a isso que você está se referindo,
certo?”

Ele apontou para as uvas enquanto brilhavam como arco-íris e os
arco-íris estavam por toda parte.

Eu: “Sim, Senhor, essas uvas são tão bonitas.” Enquanto eu falava, Ele
olhava para as uvas.

Jesus: Sorrindo.

“Erin, se uvas brilhantes são o seu pedido, então vou ver se podemos
de alguma forma conceder isso a você. Certamente, se Deus pode falar a luz
para aparecer, então Ele certamente pode fornecer uvas brilhantes para
você. Uvas brilhantes são tudo que você precisa para sair da depressão?”

Eu: “Não, Senhor, esta não é a chave.”

Jesus: “Lembre-se, Erin, fui enviado para remover o pecado como um
sacrifício vivo.”

Eu: “Senhor, então Você era um tipo de bode expiatório?”

Jesus: “'Bode expiatório' é um termo interessante para você usar. Eu vim
como o Cordeiro de Deus e era Dele, mas vamos a Levítico 16 para ver isso.
Então, havia duas cabras, onde uma cabra era um sacrifício e a outra cabra
era enviada para o deserto ou deserto. Esta cabra é chamada de 'Azazel'.”
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Eu: “Senhor, me perdoe, mas o nome 'Azazel' é o nome de um dos caídos,
correto?”

Jesus: “Observação interessante, Erin. Em Levítico 16:22, o bode
emissário carrega as iniquidades por uma terra que está cortada. Todos os
pecados foram levados sobre o bode e ele foi enviado para o deserto.”

Eu: “Então, Azazel foi enviado por Deus sob a Terra por setenta gerações e
deve ser removido agora, certo? Ele não pecou tanto contra Deus que foi
enviado para baixo?”

Jesus: “Erin, vamos voltar à sua pergunta sobre 'bode expiatório'. Houve
um tempo em que os judeus amarravam um pano vermelho no chifre do
bode. Quando a cabra voltasse, este pano vermelho seria retirado como um
sinal e ficaria branco. Isso ocorreu quando Deus aceitou o sacrifício. Na
tradição, houve um período de quarenta anos de 30 a 70 DC. Quando o
Templo foi destruído, os sacrifícios também foram”.

Eu: "Senhor, então Você expiou o pecado durante aquele período de
quarenta anos?"

Jesus: “Não, Erin, por muito mais do que quarenta anos, pois isso era
apenas um símbolo. Acho que, neste caso, eu seria um 'Azazel' ou um bode
expiatório por carregar pecados.”

Eu: “Sim e você foi para o deserto por quarenta dias também.”

Jesus: “Agora vamos voltar para você agora mesmo. Pedi que você
escrevesse tudo e registrasse datas e horários. Você fez isso?"

Eu: “Bom, mais ou menos...”

Jesus: Sorrindo.

“Eu sei, Erin. Ok, então primeiro me conte sobre seu sonho com
tempestade esta semana. Ah, sim, acredito que isso foi na quarta-feira.”

Eu: “Sim, Senhor, eu fui para a cama na terça-feira e o sonho ocorreu no
início da quarta-feira em 9 de Abril de 2014.”

Jesus: “Conte-me sobre este sonho”.

Eu: “Nesse sonho, meus filhos estavam na escola e eu não reconhecia a
cidade em que estava, mas só sabia que era ao norte de onde eu morava e
tinha mais prédios de tijolos. Eu possuía uma loja e uma empresa de design
de interiores.

“Era abril, havia nuvens de chuva leves acima de mim, as árvores
estavam começando a florescer e era tudo muito bonito. Logo, um de meus
clientes entrou em minha loja.
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“Mulher: 'Você ficou sabendo do que está por vir?'

"Eu não. O que está vindo? '

“A mulher ligou a televisão e havia um repórter falando.

“Repórter: 'Há uma evacuação obrigatória de todas as escolas e
empresas. Vocês devem ficar em suas casas e coletar suprimentos de
emergência. Há uma tempestade de neve épica se aproximando e é tão forte
que ninguém sobreviverá fora de casa.'

“Entrei em pânico porque meus filhos não estavam vestidos para uma
tempestade de neve. Eu me virei para a mulher.“

Eu: 'Parece que acabei de guardar todo o meu equipamento de remoção de
neve e casacos pesados.'

“Eu rapidamente fui para casa e liguei para as escolas, onde me
disseram que iria demorar duas horas para levar meus filhos para casa.
Enquanto esperava por eles, comecei a lutar para retirar todos os meus
suprimentos de inverno. Então percebi que ainda tinha algum tempo depois
de fazer isso e decidi ir ao mercado para conseguir mais suprimentos.”

Jesus: “Por que você não veio a mim com isso?”

Eu: “Senhor, foi uma tempestade de neve na primavera e parecia amena.”

Jesus: “Hmm, Erin, 'evacuação obrigatória' não é leve. Agora, você
removeu algo, uma data, de seu último sonho. Explique por que você
removeu esta data?”

Eu: “Senhor, pensei ter ouvido errado, pois o Senhor não me deu datas e
este parecia contradizer uma data que Enoque havia me dado. Enviei o
sonho aos moderadores para digitação e, logo em seguida, enviei um e-mail
a todos eles para pedir-lhes que removessem a data por enquanto. Eu disse
a eles que queria falar com Você sobre isso primeiro, mas isso começou a
me fazer questionar tudo.”

Jesus: “Sim, eu sei, mas Enoque estava certo. Agora, explique o que você
removeu, pois não removeu nada de um sonho antes.”

Eu: “Sim, Senhor, eu sei.”

Jesus: “Você confia em mim, Erin?”

Eu: “Sim, Senhor, mas também sei que Você também nunca se contradiz”.

Jesus: “Por favor, diga-me por que você correria?”

Eu: “Porque então eu precisaria duvidar da minha capacidade de ouvir o
Espírito Santo.”

11



Jesus: Sorrindo.

"Ok, então, por favor, me dê a data que você removeu."

Eu: “Eu tive que remover eles no dia 15 de Abril, juntamente com a palavra
'Friday'.”

Jesus: “Por que Eu te daria uma data que contradiz outra, a menos que
fosse notável? Erin, há algo significativo aqui?"

Eu: “Senhor, não sei. Por favor me ajude."

Jesus: “Erin, o que representa a neve? A neve representa a remoção do
pecado. Isaías escreveu: 'Embora nossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve.'”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, que não seja o 'escarlate' luas vermelhas que vêm
em 15 de Abril, o que está vindo? Uma tempestade de neve está chegando?"

O sonho acabou.

Este é o fim desta parte do sonho e deve continuar. É um pouco
incomum que um sonho termine e depois continue, mas já aconteceu antes.
Portanto, temos que esperar um pouco, mas espero que não por muito
tempo.
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