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150 - Relíquias de Ouro

Recebido terça-feira, 24 de fevereiro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 10)

Enquanto caminhava, inclinei-me e peguei relíquias douradas de
centímetros de altura que estavam no chão. Ao pegá-los, olhei ao meu redor
e vi que estava em um enorme deserto com céu azul escuro e ventos.

Enquanto eu segurava as relíquias em minha mão esquerda e olhava
para o horizonte, os símbolos dessas relíquias apareceram instantaneamente
na paisagem. Primeiro apareceu a folha de ouro, depois o trigo, depois o
homem e por fim a cobra.

Desenho da Folha, Trigo, Homem e Cobra

Tradução: Leaf Season: Estação da Folha; Wheat Harvest: Colheita de Trigo; Man Armies: Exército de Homens;
Snake Enemy; Inimigo Cobra

Desenho da Folha, Trigo, Homem e Cobra Parte 2

Enquanto eu estava olhando para fora, as relíquias ficaram grandes.
Em seguida, as relíquias deixaram de ser simplesmente relíquias maiores
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para cenas da vida real. Com a folha, vi uma árvore incrível e me lembrei do
que Deus me disse.

Deus: “Erin, eu sou aquele que atende suas orações e cuida de você. Eu sou
como uma árvore que está sempre verde e todos os seus frutos vêm de
mim.”

Eu sorri porque esta Árvore era tão bonita e como nenhuma árvore
que eu já tinha visto. Eu vi a Árvore cheia de vida eterna e era como se
Deus estivesse me mostrando Suas promessas de uma vida frutífera aqui e
para sempre com Ele. Senti alegria ao falar com ele.

Eu: “Obrigado, Pai.”

Então movi meus olhos para cima e para o noroeste e lá estava a
relíquia do trigo. Diante dos meus olhos, o trigo venceu o deserto e cresceu
rápido. Eu olhei para fora e lá estava Jesus. Suas mãos tocavam e se
moviam sobre o trigo enquanto Ele caminhava. Os movimentos do trigo
ondulavam com o movimento de Suas mãos. Pude ver que ele estava
pensando profundamente quando o chamei.

Eu: “Senhor, estou aqui. Sou eu, Erin."

Imagem de Trigo sendo tocado

Eu vi Ele olhar para cima com um grande sorriso e Ele acenou. Ele
então voltou minha atenção para a relíquia em tamanho real do homem em
ouro e lá eu vi exércitos. Exércitos e exércitos cercavam o campo de trigo.

Eu vi exércitos verdes com boinas vermelhas apontando fogo para o
trigo com Jesus. Comecei a correr em direção ao campo, mas Jesus não
estava prestando atenção em mim. Enquanto corria, percebi que essa era
uma visão que não era muito real.
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Eu vi Jesus olhar para mim à distância e Ele direcionou minha atenção
para o sul. Lá eu vi uma cobra enorme com os exércitos que se
aproximavam. Eu olhei para trás e o campo de trigo tinha sumido, mas o
deserto permaneceu.

Então eu vi uma pequena joia no deserto enquanto os exércitos se
aproximavam de todos os lados. A cobra estava controlando os exércitos.

O sonho acabou.
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