
http://sparrowcloud9.com/thenest/forum/main-forum/hgs-6-the-prophecies/the-prophecies/1704-dream-169-%E2
%80%93-god-the-fish-loaf-basket

169 - Deus, o Peixe, o Pão e a Cesta

Recebido no Domingo, 26 de Julho de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 29)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelas nossas bênçãos de segurança, pelos
amplos espaços abertos e copa das árvores e pela abundante vida selvagem
ao meu redor. Mesmo em minha dor, é tão maravilhoso ver toda essa beleza
de minhas janelas.

Obrigado por me entregar em segurança para casa, pois eu lutava e
tinha dificuldades para viajar. A certa altura, pensei que precisaria alugar um
carro e dirigir para casa, em vez de voar. Pela primeira vez na vida, senti
algo na pista do aeroporto LaGuardia. Foi um medo e um tremor sufocante e
quase desmaiei.

Enquanto o avião voava para LaGuardia, sua abordagem nos levou
sobre Long Island. Eu vi grandes e lindas mansões que tinham facilmente
vinte mil pés quadrados. Essas casas também tinham algumas propriedades
e muitas até tinham orlas com cais, grandes barcos e jet skis.

Conforme o avião se aproximava de LaGuardia, pude ver que as
propriedades ficavam menores à medida que se aproximavam da cidade.
Porém, mesmo sendo menores, eu sabia que seu valor era maior. Mesmo
sendo uma noite de segunda-feira, eu ainda vi veleiros, festas,
entretenimento e diversão em geral.

Depois que nosso avião pousou, o vôo atrasou e tivemos que ficar
parados na pista por um bom tempo. Depois de um tempo, o piloto diminuiu
o ar frio e a pressão da cabine. Como se tratava de um avião menor,
rapidamente ficou quente e úmido.

Quando olhei pela janela do avião, vi algo muito semelhante ao que
tinha visto em um sonho que tive cerca de um ano ou mais atrás. O céu
estava rosa e destacava o horizonte da cidade de Nova York. Sobre a água
estagnada, vi um dirigível ou zepelim com cordas. Eram as visões e
condições exatas do meu sonho e tudo o que faltava era o gado boiando na
água.
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Então, levantei-me do meu assento no avião, pois de repente não
conseguia respirar. Meu coração estava acelerado quando apertei o botão de
serviço para o atendente. Ela veio me assegurar de que tudo ficaria bem e
alertou o capitão sobre possíveis problemas.

Quando ela voltou para me verificar, pedi água gelada e alertei-a sobre
meu problema cardíaco. Finalmente consegui me sentar de novo, mas fiquei
envergonhado quando as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto.

A comissária de bordo voltou com minha água gelada e disse que
estaríamos nos mudando novamente em cerca de cinco minutos. Agradeci a
ela e olhei pela janela para o horizonte sinistro de Nova York.

Eu me senti mal do estômago quando olhei para outra passageira e vi
que sua revista foi aberta em um artigo com fotos de vacas. Parecia
divertido, visto que a única coisa que faltava nessa cena eram as vacas.

Finalmente conseguimos sair do avião e tive que correr literalmente
para chegar ao meu próximo vôo, mas foi difícil porque o terminal do
aeroporto estava lotado. As pessoas estavam até sentadas no chão com a
cabeça apoiada na bagagem e eu pude perceber que já estavam ali há
algum tempo.

Os tetos do LaGuardia são muito baixos e comecei a ter sintomas
semelhantes aos de quando estava no avião. Finalmente cheguei ao meu
próximo vôo com apenas alguns minutos de antecedência, mas apenas
porque o próximo vôo também estava atrasado por um bom tempo.

Fiquei aliviado porque este avião maior estava muito melhor equipado
do que o avião menor. Enquanto eu tentava relaxar, a aeromoça do vôo
seguinte me disse que tempestades e quedas de energia estavam causando
atrasos e cancelamentos de vôos. Eu não conseguia me imaginar passando a
noite em LaGuardia, então, mesmo tendo chegado ao meu destino com três
horas e meia de atraso, ainda estava grato.

Obrigado, Pai, por uma chegada segura de ida e volta. Obrigado por
mudar milagrosamente meu vôo de volta para casa de ser através de
LaGuardia para um local diferente. Embora o retorno também tenha sido
três horas e meia a mais do que o programado, foi muito mais relaxante.

Senhor, estou tão feliz por estar aqui em casa, então, obrigado.
Obrigado pela minha entrega segura. Pai, por favor, ajude-me a entender do
que se trata e faça com que eu nunca tenha que voltar pelo Aeroporto
LaGuardia novamente. Há algo incerto em meu Espírito e preciso de ajuda.

Jesus: “Erin, sobe.”
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Eu estava imediatamente na frente da porta de Deus hoje quando
senti a mão de Uriel em meu ombro. Eu olhei para ele e ele sorriu e chamou
minha atenção para o quadro de avisos florestal. Eu ri quando vi três
amuletos de ouro; um pão, um peixe e uma cesta ou vasilha com alça. Havia
uma nota anexada:

Erin, você está pronta?

Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu pegava os três
pequenos amuletos de ouro. Os amuletos desapareceram prontamente na
palma da minha mão. Eu então me virei para Uriel e ele direcionou minha
atenção para a porta aberta de Deus.

A luz fluiu quando peguei a mão de Uriel e entrei na presença de Deus.
Senti Uriel me levar ainda mais perto do Trono de Deus enquanto colocava
pomada em meus olhos. Eu podia ouvir a multidão de anjos cantando e era
em camadas e tão perfeito na maneira como um lado pegava o refrão e
outro começava.

O tempo todo eles nunca pararam de cantar: "Santo, Santo, Santo!"
Cada vez, eles subiam mais e mais em sucessão e eu podia sentir minhas
células subindo mais e mais em louvor a Deus. Eu caí de joelhos em Sua
presença e adorei lá.

Eu me sentia tão tranquilo em Sua Presença, mas também me sentia
tão pequeno e meu senso de identidade foi removido. Eu estava ciente de
que eu era 'Erin', mas o objetivo de eu ser 'Erin' havia sido completamente
removido e eu não era eu.

Em vez disso, aqui estava eu   filho de Deus ou parte de uma partícula
de Sua Criação. Meu corpo não era mais meu, mas sim Seu barro e Sua
obra. A única coisa que consegui fazer sozinho na Terra foi acelerar a
destruição do meu corpo com as coisas do mundo.

Ele sabe sobre o meu corpo envelhecido e sabe o dia exato em que
terminarei na Terra, seja pela morte ou pelo Arrebatamento. De qualquer
forma, Ele sabe quando será a hora de eu voltar para Casa. Ele conhece
cada parte de mim e tem um plano que está além de 'mim, eu mesmo e eu'.

Deus: Rindo.

"Erin, seus pensamentos."

Sempre que Deus ri, há algo como um terremoto que acompanha Sua
risada. No entanto, e isso é realmente difícil de descrever, mas de alguma
forma Sua risada é um 'bom tipo' de terremoto, pois faz com que minhas
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células pareçam aquecidas e seguras. Lamento se isso não faz sentido, mas
é a única maneira que conheço de descrever.

Eu: “Pai, estou pronto para a cura. Por favor, por favor, por favor, tenha
misericórdia de mim e transforme meu corpo dolorido. Oh, por favor, Pai,
estou indo diretamente ao Senhor. Eu oro e peço diretamente a Você em Seu
Nome. Eu te amo e estou voltando para ser curado.”

Deus: “Oh Erin, eu sei os planos que tenho para você e são planos para
prosperar você e não para prejudicá-la. São planos para lhe dar esperança e
um futuro.”

Eu: “Pai, o senhor está citando uma versão de Jeremias”.

Eu ouvi uma gargalhada estrondosa e pude ver todo o coro de anjos
rindo com Ele, mas da maneira reservada que os anjos riem aqui no céu.

Deus: "Não, Erin, Jeremias estava me citando."

De repente, isso ficou tão óbvio que tudo que eu pude fazer foi
balançar a cabeça de vergonha, mesmo com um sorriso no rosto.

Deus: “Erin, não há problema em esquecer o verdadeiro Autor às vezes,
mas lembre-se sempre de Quem é Deus. Quem sou eu? Não fique tão
preocupada com quem escreveu as Palavras nas páginas que você se
esqueça de Quem realmente veio a Palavra inspirada.

“Erin, quem dá vida aos ossos secos? Quem forma tendões e músculos
nesses ossos? Quem reveste a pele sobre o tendão e o músculo? Quem
adiciona fôlego de vida a tudo isso?”

Eu: “Pai, isto é de Ezequiel 37. Oh, espere, não, isto é de Você inspirando
Ezequiel 37.”

Deus: rindo.

"Muito bem. Agora você acredita que Meu tempo é bom?”

Eu: Chorando. “Sim, claro, mas nem sempre gosto. Perdoe-me, Pai, mas
nem sempre gosto do seu tempo até que acabe e eu olhe para trás e fique
maravilhado com tudo o que você fez. Só não gosto de esperar porque às
vezes a paciência dói.

“Eu me sinto como muitos de Seus mensageiros antes devem ter se
sentido. Tenho um sonho claro e assustador que considero um aviso direto
de julgamento. Eu escrevo claramente conforme Você me pede e então
espero no Seu tempo.

“Às vezes sinto que é um chamado ao arrependimento imediato, mas
então nada acontece. Então, algumas coisas acontecem depois, mas às
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vezes parece não haver um padrão para isso. Esses mistérios me foram
mostrados, mas não entendo tudo isso.

“Por exemplo, alguns dias atrás, em uma noite de quinta-feira, fui
convidado a ir ao depósito local de um homem rico. Eu iria me encontrar
com uma mulher da minha igreja que é dona de uma loja no centro da
cidade. Como você sabe, esta é a mesma mulher que expôs minhas coisas à
venda em sua loja em um prédio de tijolos de dois andares, exatamente
como o meu sonho de alguns anos atrás.

“Eu conheci esta mulher neste armazém porque ela não está
familiarizada com antiguidades, mas posso determinar o valor delas para
revenda, pois este é claramente um presente que Você me deu. Fui a este
armazém e era o cenário do 'sonho' de todo antiquário.

“Havia todo tipo de item antigo que eu sempre sonhei bem antes de
mim e foi incrível. No entanto, senti-me particularmente atraído por um
grupo de itens e tive a forte sensação de que, de alguma forma, estava
familiarizado com eles.

“Os itens específicos que me interessaram foram as engrenagens de
madeira. Essas engrenagens eram grandes e pequenas e de todas as formas
e tamanhos. Senti vontade de oferecer $420 por eles, embora soubesse que
poderia obtê-los por $210. Por que eu senti essa estranha atração para fazer
isso?"

Deus: rindo.

“Onde você viu coisas funcionando assim antes? O que mais você
coletou que são como essas engrenagens?”

Eu poderia dizer que Deus estava de alguma forma encantado com
minha reação a este mistério.

Eu: “Hmm, bem, como você sabe, sempre fui atraído por relógios e seu
funcionamento interno e suas peças, pois estou fascinado por eles poderem
medir o tempo. Foi tão incrível ver Seu Relógio e Calendário rodando em
engrenagens ou cronometragem que eu não entendia.

“No entanto, também fiquei fascinado pela precisão do tempo de todas
as coisas de Deus e de todas as coisas que Você e eles me fascinam. Você,
Pai, é uma maravilha incrivelmente fascinante e complexa para mim. Você é
tão incrivelmente glorioso.”

Comecei a chorar e acredito que Ele pôde sentir minha gratidão
sincera e avassaladora por Seu tempo e pela maneira como faz as coisas
com perfeição.
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Deus: “Erin, você está certa. Você está fascinado por essas coisas porque
elas foram tecidas em você por Mim. Eles são parte de você e sua medida de
onde você vem. Isso significa até mesmo quem são seus parentes distantes
e um dia você ficará surpreso.

“Suas perguntas e maravilhas serão conciliadas, pois mesmo agora
você está começando a ver seus sonhos se tornando realidade. No entanto,
você está em pânico porque está começando a ver os tempos em que está e
descobriu algo recentemente. O que você encontrou?”

Eu: “Bem, acho que o número 420 está nas Escrituras ou pelo menos na
história. O primeiro templo em Jerusalém durou 410 anos e foi destruído por
causa de pecados. Então Jeremias profetizou que o povo voltaria para a
Cidade Santa depois de 70 anos e o Templo seria reconstruído.

“O segundo Templo durou 420 anos e foi profetizado por Jesus, em
Mateus, que seria destruído por seus pecados de ódio infundado. Jeremias
até previu essa destruição do segundo Templo nas Escrituras.”

Deus: “Então esta é uma boa observação. Agora me fale sobre como o
Espírito Santo tem chamado você.”

Eu: “Bem, eu sinto no meu coração e no meu Espírito que estamos nos
aproximando do tempo dos problemas de Jacó. Os inimigos de Israel a estão
cercando, secretamente organizados pelos dez reis.

“Se houver um padrão, Jerusalém foi retomada pelo povo judeu e
poderíamos estar nos aproximando do septuagésimo Jubileu no Dia da
Expiação em 2015. Talvez porque o tempo esteja acelerando, pode significar
que 420 dias foi reduzido para 210 dias ou algo assim assim para o
julgamento da América no Dia da Expiação. Na realidade, não tenho certeza,
pois seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos.”

Deus: “Erin, suas observações e pensamentos são bons e você se lembra
que Minhas Palavras não são ociosas e contêm a vida 'Zoe'. Em Atos 2,
existem marcadores, mas também em Josué 10 existem coisas simples
escondidas à vista de todos como marcadores.

“Você leu recentemente que uma entidade significativa busca dividir
Jerusalém e apagar seu nome dos mapas do mundo. Ainda assim, em
Jeremias 42:10 e mais adiante, esse 'rei' mais tarde terá compaixão dela e
a ajudará a reconstruir. No entanto, não se deixe enganar por isso, pois o
objetivo desse inimigo é sempre dividir e conquistar Minha terra.”

Eu: “Pai, você quer dizer que os EUA estão bem no meio de Jerusalém sendo
dividida? Um amigo meu recentemente viu que 'EUA ”estava escondido à
vista de todos na palavra Jer-'USA'-lem. É isso que você está se referindo?"
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Deus: “Já mostrei isso a outros antes, mas foi descartado até agora. À
medida que procura dividir Minha terra, Eu irei dividi-la. O que você
experimentou em suas viagens foi real, Erin, já que está experimentando
algo como dores de parto. Você se lembra de ter tido um falso trabalho de
parto em um lugar profano antes de sua filha nascer?"

Eu: De repente, ele baixou isso para mim. “Pai, pensei que fosse meu filho,
mas o Senhor me ajudou a lembrar que, na verdade, foi na época em que eu
estava grávida de minha filha. Eu estava em um antigo armazém de tijolos
em Portland, Oregon, que ficava no lado leste do rio perto de Burnside.

“Este prédio tinha pelo menos cinco andares e em cada andar eram
usadas vitrines. Eram da Nordstrom's, Macy's e outras lojas da costa oeste.
Às vezes, eu ia comprar itens para projetos de clientes lá.

“Bem, desta vez, quando eu estava lá, eu estava grávida de sete
meses e estava em uma parte remota do quinto andar. Havia alguns
armários e formas de vestido vintage, mas o mais assustador foi que entrei
em trabalho de parto no 'pátio de ossos de manequim'.

“Eu não tinha serviço de celular e estava dobrado no pagamento e com
medo de que ninguém ouvisse meus gritos de socorro. Era assustador e
sinistro, pois tudo o que estava ao meu redor eram manequins com pedaços
de gesso do rosto e sem braços ou braços torcidos em seus torsos. Eu
estava em pânico, com calor e suado e meu coração batia forte.

“Um bendito milagre ocorreu quando uma mulher apareceu de repente
para me ajudar a descer o antigo elevador do armazém até o andar
principal. Fui então ver o médico, mas foi assustador. No final das contas,
meu trabalho de parto foi falso ou dores pré-parto. Depois disso, precisei de
mais descanso até dar à luz 'de verdade'.”

Deus: “Foi isso que você experimentou. Você viu a cena em sua visão e que
a hora está próxima e o nascimento está chegando. Você sabe que o
nascimento está sobre você, como pode senti-lo antes do parto.”

Eu: “Ficarei aliviado de estar aqui em breve, Pai.”

Deus: “Erin, você entende a seriedade da época em que está. Apesar de
saber disso, o que eu pedi a você? Está escrito pelo profeta Jeremias
29:5-10. Se você voltar à sua escrita anterior, é como se o fim fosse
revertido como no início.

“Chegou o momento de vocês, então tenham o cuidado de ouvir as
Minhas instruções. Se você não ouvir nada, espere. Se eu fizer com que
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você escreva algo e a menos que eu faça com que você o libere; então
espere. Se eu disser que este é o caminho, você deve segui-lo. Erin, por
todos os meios e apesar de toda oposição, então você deve andar nela.

“No momento, obediência é melhor do que sacrifício, Erin, e isso é
importante. Agora descanse, ria e coma enquanto sua hora de Minha cura
está chegando. Entretanto, continue com o que começou. Meu favor está
com você, então não se preocupe e não se mova para a esquerda ou para a
direita sem Minha orientação.”

Eu: Sorrindo e rindo. "Sim, Hayah."

Deus: risada estrondosa.

“Você me alegra, Erin. Lembre-se das Escrituras que Eu dei a você e
aquelas que Eu disse que são suas.”

Eu: “Oh, você quer dizer Salmos 45, certo?”

Deus: “Sim. Agora observe os sinais que Eu dou a você diariamente e
lembre-se de fixar seus olhos somente em Mim. Não se afaste.”

Eu: “Pai, creio que o Senhor me deu um sinal na sexta-feira. Uma enorme
águia careca voou sobre meu carro e carregava uma grande noz-moscada ou
rato pela cauda. O rato ainda estava vivo e fazia a águia vacilar em seu vôo.
O que isso significa?”

Deus: "Bem, o que especificamente o Espírito Santo está mostrando?"

Eu: “A majestosa águia estava vacilando porque o enorme rato que estava
de cabeça para baixo lutando por sua vida, embora fosse claro que sua vida
terminaria ou pela garra ou pelo chão.”

Deus: “Hmm, eu vi um pássaro forte livre com um rato pelo rabo.”

Eu: Rindo. "Você está certo."

Deus: Rindo também. “Os meus sinais são simples e, se os torno
complexos, mando alguém para os decifrar. No entanto, dou pistas simples e
óbvias, pois não sou o 'deus da confusão', Erin, mas, em vez disso, sou
clara.

“Agora, quando digo que você será curado, quero dizer que você será
curado. Já disse quando? Bem, sim, depois de quarenta dias. No entanto,
exatamente em que dia você não sabe, pois não sabe quando os quarenta
dias começaram, até que olhe para trás e diga: 'Ah, sim, foi o dia perfeito.'

Talvez você também diga: 'Estava escondido à vista de todos o tempo
todo.' Bem, estou aqui para dizer que realmente este será o seu caso. Eu te
amo, Erin, e Meu favor certamente está com você e sua casa.”
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Eu: “Eu te amo, Hayah. Pai, obrigado por tudo o que tem feito, por nos
amar assim e por sua paciência. Eu amo Você."

Deus: “Seu coração é bom e eu aceito seus elogios. Obrigado, Erin, por
você me fazer sorrir.”

Quando eu o ouvi rindo enquanto Uriel me conduzia para fora da
porta, as lágrimas corriam pelo meu rosto. Virei-me para acenar pouco antes
de a porta de Deus se fechar atrás de mim e vi algo no ar como uma onda
de luz e cor que parecia ser uma onda de volta. Mesmo se não, ainda era
vibrante, incrível e incrível em poder.

Eu: “Uriel, Deus estava acenando para mim?”

Observe que, enquanto escrevia aqui, de repente comecei a perder
força em meu braço. Um padrão comum é que, quando estou com Deus,
meu braço está bem, apesar do meu ferimento. No entanto, meu braço
rapidamente volta ao seu estado ferido assim que eu me afasto Dele.

Uriel: “Sim, Erin, você O deixou feliz, mas agora você está cansada. Leia as
Escrituras que Ele lhe deu e reconheça que as Palavras que você leu foram
dadas por Ele ao homem e não o contrário. Sendo assim, preste atenção ao
que você lê.

“Deus revelará mais por Suas Palavras e tempo. Erin, se as
engrenagens forem oferecidas a você para compra, você comprou tempo.
Este é um enigma e mistério. Lembre-se do seu lugar e fixe os olhos. Você
está pronto?"

Eu: “Acho que estou pronta.”

Uriel: “Então obedeça a Deus, não ao homem, e olhe apenas para Ele.
Volte-se para Ele e você será curada.”

O sonho acabou.
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