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135 - O Dilúvio

Recebido Terça-feira, 21 de outubro de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 59)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que Você fez, pela tecnologia e pela capacidade
de se reconectar com amigos e familiares e pelo teste de minha paciência.
Rapidamente descobri que existem situações que estão além do meu
controle. Mesmo o dinheiro nem sempre é um jogador em um jogo de
circunstância, pois às vezes há coisas sobre as quais o homem simplesmente
não tem controle. Agradeço-te nestas situações pela tua divina criatividade e
fé.

Eu até comecei a me perguntar se algum dia voltaria a ficar online.
Agora percebo que tudo isso foi divinamente orquestrado de Sua parte para
me oferecer tempo para a família. Meus três filhos foram batizados no
domingo em uma pequena igreja local e foi maravilhoso. Fiquei muito
animado para batizá-los sem uma ordem judicial contrária e uma batalha
que se seguiu.

Tive alguns sonhos incríveis na semana passada. Em um desses
sonhos, eu estava dirigindo meu carro por volta do pôr do sol. O sol estava
se pondo no horizonte oeste enquanto eu dirigia para o leste.

Na minha frente estava uma enorme nuvem de tempestade e estava
rolando como um pergaminho gigante. Na frente da nuvem, havia uma
enorme área ondulada com centenas de metros de altura. Lá eu vi essas
letras enormes no céu na frente da nuvem de tempestade e as reconheci
como as letras gregas 'alfa' e 'ômega', junto com a letra hebraica entre 'ei'.
Da esquerda para a direita, lê-se como 'Omega - Ei - Alfa'.

Enquanto dirigia direto para a tempestade, percebi que o tráfego
seguia na direção oposta e se afastava de onde eu estava. Eu parei ao lado
da estrada quando o vento começou a aumentar.

Fui abordado por um homem familiar malvado quando saí do meu
carro.

Homem mau: "Seus filhos irão embora em breve."
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Lembrei-me de que estava indo buscá-los enquanto segurava um ramo
de lírios em miniatura na mão direita para dar aos meus filhos quando os
pegasse. No entanto, e apenas com o olhar assustador de seus olhos
escuros, ele foi capaz de cortar as flores da flor direto do caule. Eu continuo
segurando essas hastes, mas rapidamente liguei meu carro para ficar longe
dele e dos meus filhos.

Homem mau: Gritando comigo enquanto eu dirigia. “Você está entrando
direto em um furacão de categoria cinco.”

Nesse momento, o rádio anunciou que todos os cursos d'água, rios,
represas e afluentes haviam sido rompidos e que a terra não existia mais. Eu
dirigi até um terreno mais alto para me proteger da enchente. Eu estava na
beira de um penhasco e olhei para baixo em uma cidade à beira-mar e
imaginei que poderia ser Los Angeles, Portland e Seattle.

Então eu pude de alguma forma ver à distância que a represa
realmente havia se rompido e que a água agora estava destruindo
completamente toda a área. Embora não estivesse mais perto de mim, eu
ainda podia de alguma forma ouvir o homem malvado gritando à distância e
suspeitei que ele estava em perigo por causa da água que se aproximava.

Homem mau: “Agora começa o incêndio.”

Então eu vi algo como anjos celestiais e eles pareciam bonitos e
robustos. No entanto, como fui capaz de ver mais detalhes desses seres,
percebi rapidamente que eles não eram absolutamente celestiais.

Em vez disso, esses seres malignos tinham asas com pontas pretas e
estavam enganando muitas pessoas. Eu então os vi voando sobre a cidade e
despejando baldes de brasas sobre ela.

Então vi cavalos do sul e um grande rosto em uma nuvem no céu. Os
cavalos pareciam amarrados a um tipo de portão que estavam prestes a
abrir. Eu ouvi uma buzina enorme e esse rosto começou a estufar as
bochechas.

Os cavalos então abriram os portões do sul e um vento forte soprava
da boca do rosto. O vento então pegou as brasas e queimou a terra.

As pessoas corriam em busca de ajuda desses anjos e não percebiam
que eles eram extremamente maus. Esses seres então começaram a
escolher essas pessoas nas áreas inundadas e jogá-las nas áreas em
chamas.

Eu: Eu gritei. “Quando é isso? Que horas?"
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Eu ouvi uma resposta: “dias 18, 19 e 20!”

Eu: Eu gritei de novo. "Qual mês? Que ano? Por favor me ajude, Senhor! ”

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente eu estava no céu em um belo mirante no Jardim de
Deus. Eu vi um vale pacífico com grama verde e ovelhas pastando e o Rio da
Vida estava fluindo por este belo prado.

Nas partes leste e sul deste belo vale havia bosques incríveis de
álamos em prata, roxos, brancos e dourados. Havia uma bela névoa sobre
toda a área que parecia roxo escuro e tons de lavanda e tinha uma
qualidade opalescente.

O amanhecer estava raiando e eu vi o céu começar a exibir todos os
tons de rosa e vermelho. As montanhas pareciam ser compostas de
ametista, quartzo, jaspe e cornalina e realmente pareciam ganhar vida com
a cor à medida que o sol nascia.

Quando a luz do sol começou a romper os álamos, a névoa de opala
parecia de alguma forma criar um arco-íris sobre o pasto. Esta cena era tão
notável e vívida que nada na Terra chega nem perto.

Eu ouvi ao longe o som de um coro celestial. Enquanto o canto
começava suavemente com o nascer do sol, o canto parecia aumentar e
aumentar junto com a luz. Eu sorri ao reconhecer que este era o coral
‘Aleluia’.

O coro cantava habilmente vários versos e frases em harmonia
absolutamente perfeita. Eu os ouvi cantar 'E Ele reinará para todo o sempre!
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, Aleluia, Aleluia! ” O sol
continuou a nascer como se conduzisse o coro.

Eu: “Onde estás, Senhor? Obrigado porque isso é tão lindo.”

Então eu senti uma mão em meu ombro e era Jesus. Eu me virei e o
abracei.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor. Obrigada."

Jesus: “Que bom que você veio, Erin. Então, como você gosta disso?"

Eu: “Oh, Senhor, é incrível.”

Jesus: “Só te terei aqui por pouco tempo hoje, porque tens de repousar”.

Eu: “Sim, Senhor, tenho sentido muita dor e cansaço. Eu parecia ter
enfraquecido, então, por favor, cure-me, Senhor.”
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Jesus: “Erin, você logo será curada, assim que a sua cura começou. Agora
que estou aqui, você tem alguma pergunta?”

Eu: “Sim, Senhor. Eu vejo muitos sinais e esse sonho era tão real. Quando
será isso? A tempestade parece que vai chegar em breve. Como eu me
preparo?”

Jesus: “Você está se preparando e até recebeu um aviso do seu padrasto
sobre as pisaduras nas lagartas”.

Ele sorriu e deu uma risadinha.

Eu: “Oh sim, meu padrasto me disse, como ele é um entomologista e com
base na posição das listras em nossas lagartas aqui em cima, que devemos
esperar um mau tempo chegando. Duas semanas atrás, havia tantas moscas
por alguns dias e depois tantas joaninhas. As joaninhas hibernam em nossa
casa e não tenho certeza do que fazer com tudo isso.”

Jesus: Sorrindo.

“As moscas morreram rapidamente, como sempre acontecem, e as
joaninhas não fazem mal, pois reconhecem sua casa como segura. Quero
que você se prepare para as tempestades, pois um homem sábio não evita
bons conselhos ou sinais divinos.

“Lembre-se de que Deus criou a terra e os animais antes mesmo do
homem, então há sinais naturais que a natureza lhe dará das próximas
estações. Agora, como você se prepara para algo se não sabe quando ou
quão ruim será?”

Eu: “Eu não, então estou aqui vindo para você. Só Tu sabes, Senhor, e tenho
fé que não enviarias sinais a menos que houvesse algo que eu precisasse
saber ou agir.”

Ele estava vestindo sua túnica branca e cinto roxo e seu cabelo era
perfeitamente castanho escuro e um pouco abaixo da altura dos ombros.
Seu sorriso era perfeito com belos dentes brancos e seus olhos eram de um
azul profundo e verde. Sua barba e bigode não eram nem muito grossos
nem muito finos, mas perfeitos. Ele riu quando me viu estudando-o, pois
sabia que eu estava estudando Sua aparência.

Jesus: “Erin, acredite que estou lhe dando tudo o que você precisa para
enfrentar as tempestades. Agora suas perguntas…”

Eu: “Sim. Quais eram as letras na nuvem?”

Jesus: “Erin, venha.”

Ele gentilmente apertou minha mão e nós estávamos
instantaneamente na dourada Cidade de Deus no Mar de Vidro. Lá Ele

4



acenou com a mão e eu pude ver a Terra como se estivesse olhando por
uma janela.

Eu: “Senhor, no meu sonho, por que o Omega estava antes do Alpha em vez
de depois?”

Jesus: “Erin, isso é simples. Agora veja o que Deus vê daqui do céu. O que
você vê?"

De repente, vi a nuvem do ângulo de Deus aqui no céu e vi 'Alpha -
Hey - Omega'. Isso foi o contrário do que vi do meu ângulo lá embaixo.
Comecei a rir.

Imagem de Alpha, Hey, Omega

Eu: “Minhas desculpas, Senhor. Em outras palavras, Deus é 'o Alfa e o
Ômega' e Ele vê toda a Criação quando olha através de uma janela. De
baixo, eu vejo o fim também e que isso leva a um novo começo para muitos
de nós aqui com Você no céu. Quando eu olho por aquele 'Ei' ou janela, tudo
que vejo são nuvens escuras do nível do solo! e me concentro nas enormes
nuvens de tempestade que passam pelas minhas janelas.”

Jesus: “Erin, muito bom como você tem razão. Agora, não dê ouvidos a
homens ou mulheres maus que tentam assustá-lo e levá-lo a acreditar que
você está fora do favor de Deus. O medo não vem de Deus, mas temer a
Deus é o princípio da sabedoria.”

Eu: “Qual era o resto disso no sonho?”

Jesus: “Há um engano avançado e extremo crescendo e está começando
onde a mídia deu o seu nascimento. Agora, na mídia, os santos anjos são
pintados como ímpios e os anjos ímpios são pintados como salvadores.
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“Há agora uma tendência de transformar a verdade nas Escrituras em
uma verdade enganosa e confusa. Até mesmo o anjo, Michael, foi retratado
na mídia afirmando que está 'fazendo o que é melhor para Deus, pois Deus
nem mesmo sabe o que quer'.”

Eu: “Sim, um dos meus filhos recentemente reconheceu isso em um filme e
eu não pude acreditar quando ele apontou isso para mim.”

Jesus: “Erin, você deve reconhecer o tempo em que está e saber que o
último empurrão pelas almas agora está chegando através da tecnologia.
Você viu isso há muito tempo em seus sonhos anteriores, mas agora chegou
e a estação das tempestades chegou.”

Eu: "Essas tempestades, Senhor, são tempestades literais?"

Jesus: “Sim, haverá tempestades físicas, mas também contra territórios
amaldiçoados. Israel está sendo abandonado e a mídia está até mesmo se
casando com aqueles que odeiam o povo de Deus. Em breve, quase todos os
países se voltarão contra Israel. Você vive em uma terra em que reinam os
'deuses' de Hollywood. Há sentimentos antijudaicos crescendo como o
mundo nunca viu. A maioria vai sentar e assistir sem defender os judeus,
mas Deus vai ver tudo o que eles fazem ou deixam de fazer para ajudá-los”.

Eu: “Senhor, quando vai acontecer esta tempestade da categoria cinco?”

Jesus: “Erin, quantos lírios você estava segurando?”

Eu: “Oh, cinco lírios ao todo.”

Jesus: “Erin, certifique-se de anotar todas as informações quando as vir.”

Eu: “Ok. Agora, isso vai acontecer em cinco dias, cinco semanas, cinco luas,
cinco meses ou cinco estações?”

Jesus: “Erin, prepare-se para as tempestades da estação refletida na
natureza. Suas lagartas não mostrarão listras se não na estação certa.”

Eu: “Tudo bem, Senhor, Você está me deixando para pesquisar, mas, por
favor, conceda-me mais sinais e sabedoria para discerni-los.”

Jesus: “Está bem, mas não te esqueças que não deves ter medo porque
estou contigo nas tempestades. Não se preocupe, em vez disso, prepare
seus campos e depois descanse.”

Ele se aproximou e me deu um abraço.

Eu: “Senhor, obrigado por tudo, incluindo este lindo nascer do sol.”

Jesus: “Não se preocupe, Erin, você vai ver mais. Eu te amo, Erin.”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”
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Ele apertou minha mão suavemente e sorriu. Ele tem os olhos mais
lindos e calmos.

O sonho acabou.

Bênçãos ... Erin
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