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031 - Nossa Casa Celestial

21 de Dezembro de 2012

Senhor, eu Te amo tanto. Eu me tornei muito pequena para que Você
possa se tornar muito maior do que eu. Senhor, deixa que tudo o que eu
escrever seja uma voz direta de Ti. Você é meu Rei, meu amor e minha
alegria. Você é a minha porção para sempre.

Eu Te agradeço muito por Seu amor divino. Você é o realizador de
sonhos e o amor da minha vida, qualquer outra coisa é areia movediça. O
sonho começa …

A cúpula, hoje, é uma iluminação gigante de luz. Grupos e fileiras de
anjos à estão defendendo. Em torno dela há um círculo com óleo dourado na
trincheira que os anjos tinham criado. Eles estavam jogando baldes de óleo
nos demônios que estavam vindo contra a cúpula.

Um muro grosso e impenetrável havia sido construído e era tão forte
que nenhum soldado demoníaco de menor classe poderia penetrá-lo. As
forças do mal superior poderiam passar por cima da parede, mas, elas eram
molhadas com este óleo líquido de ouro que as reduzia a cinzas.

No entanto, a ordem mais elevada desse demônios tinham armadura
protetora que lhes permitiam passar para o topo da cúpula. E por isso, o
anjo que estava liderando e os seus anjos estavam esperando para os
expulsar de lá. Eu vi os anjos se moverem de encontro a estas entidades
com tal força e vigor que nenhuma escuridão iria entrar na cúpula.

Eu vi acima os dragões vermelho e preto que circulavam a cúpula no
ar. Eles estavam à espera de uma oportunidade para cair sobre a cúpula e
esmagá-la. Eu notei que a aranha preta estava no ombro do dragão preto. O
anjo que liderava deu um poderoso grito de guerra e toda a força do
Exército de Deus gritaram juntos no Céu. Em seguida, a escuridão se
separou do céu, e vi o céu azul e raios de luz.

Quando isto aconteceu houve um silêncio completo e nenhum demônio
ou anjo fez algum som. Enquanto eu ouvi trovão, Breakthrough assobiou e
meu guardião veio até mim.

Anjo: ”Erin, o Rei pede a sua presença. Você está testemunhando o poder
do Céu e o poder do Senhor. Venha comigo.”

O caminho tinha uma nova cobertura de neve. No entanto, enquanto
eu andei sobre a neve, o solo congelado tinha ido embora. E agora havia
cerca de 18cm de pó branco fresco.
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Eu olhei e vi a passarinha grávida. Ela estava tremendo, sua
arrogância tinha ido embora, o medo tinha substituído o orgulho. Eu então vi
os 3 pássaros pequenos e brancos rolando no chão tentando obter a minha
simpatia para que eu pudesse levá-los até o Pai.

Eu podia dizer que eles eram traiçoeiros. Seus excrementos saiam da
boca deles e estavam espalhados no chão. Eu vi uma mistura de
excrementos coloridos. Havia vermelho e branco; havia vermelho, verde,
branco e amarelo; e preto com vermelho. Eu não poderia dizer se elas
estavam juntas ou em tiras separadas.

As aves puseram os excrementos sobre a neve como uma oferta para
mim. Eu percebi que eles tinham vendido uns aos outros para ganhar minha
misericórdia.

Anjo da Guarda: “Não se preocupe com eles e também não se deixe
enganar. Eles sabem que o tempo deles acabou. Eles não vão parar por nada
para implorar perdão, estão sem esperança e além de reparo. Vem.”

Eu ainda estava confusa enquanto o Breakthrough (Sucesso) me
cumprimentou com um abraço. Ele então falou comigo e disse sem abrir a
boca.

Breakthrough: ”Estou contente que você orou ao Senhor para que eu
viesse ajudá-la. Ele me concedeu a honra de fazer com que você pudesse
avançar e ter acesso ao Seu Trono. Eu estou muito feliz que você veio a
cada dia, para que eu a pudesse trazer ao Céu e para o Pai.”

Eu: “Obrigada por me manter focada nEle e no Portal.”

Breakthrough: “Estou ao serviço dEle sempre.”

Eu chorei porque senti que esta era a última vez que iria ser trazida ao
Céu desta forma e por que eu ia ter saudades desses anjos. Meu anjo da
guarda: “Erin, não chore. Ainda estou atribuído a você até que Ele te traga
para Casa, assim como muitos outros.”

Ele, então, apontou para vários outros anjos ao longo do caminho,
todos eles acenaram para mim. Eu estava muito quebrantada e senti
conforto com isso. Enquanto eu subia a escada, comecei a chorar
novamente. Olhei para fora e o Dragão Vermelho, o Preto, a aranha e as
outras entidades demoníacas se reuniram às portas de uma certa montanha,
no Norte. Era a ‘área do portal’ deles.

Eu vi outra Montanha e lá estava o Portal do Senhor. Eu olhei ao redor
de tudo e vi que as nuvens escuras sobre esta área haviam se retirado para
esta certa montanha, onde as forças das trevas estavam reunidas.
Estávamos em um vale e pude ver nascentes de água. Havia chovido
recentemente e tinha sido uma chuva forte, como um ‘derramar’ de algum
tipo. Uma luz no Céu saindo através das nuvens tinha criado um arco-íris,
enquanto a luz era transmitida através da chuva. Era deslumbrante. Eu pude
ver que eram as chuvas de outono e os anjos na cúpula estavam

2



comemorando. O anjo líder estava do lado de seu cavalo de joelhos porque o
Senhor estava vindo.

Senti uma mão de um anjo me puxar para o topo do Portal. Fiquei
imóvel. Todos no Céu tinham se reunido e tinham folhas de palmeiras nas
suas mãos. A multidão de Santos, dos mais novos até cerca de 30 anos de
idade, estavam alinhados nos lados do Rio da Vida. As ruas de ouro estavam
alinhadas com pessoas.

Havia tanta alegria e celebração porque Jesus estava sentado entre
eles no Seu Trono. O vi em um manto real, de branco, um cinto roxo e um
tipo de capa que parecia ser de veludo azul.

Ele estava usando a Sua coroa de coroas e segurava Seu Cetro na
mão direita. Ele tinha uma cúpula de esmeralda de luz como uma aura/ou
anel de luz em torno dEle. Seu rosto estava tão radiante que eu estava
apertando os olhos para ver. E por causa disso o anjo do meu lado derramou
a substância dourada sobre meus olhos e então eu pude ver claramente.

Meu guardião colocou um novo pano de linho com bordado sobre a
minha cabeça. Meu cabelo era comprido e trançado com jóias. Minhas mãos
tinham pérolas e anéis delicados com correntes de ouro que estavam
drapeados sobre os topos das minhas mãos.

Eu estava usando um belo vestido de linho iluminado com luz branca e
tinha belas pulseiras que representam cada uma das 12 tribos (de Israel).
Meus pés estavam bonitos e calçados com sandálias incríveis, com fitas em
torno de meus tornozelos até os joelhos.

A Plataforma era maior agora e as colunas formavam um Templo. Eu
vi os 24 anciãos e seus tronos. Eu vi esses espíritos incomuns e gentis que
eram como anjos e animais combinados – eles eram humildes e tímidos.
Jesus acenou para mim e meu coração saltou. Comecei a chorar porque eu
estava emocionada (de boca aberta) pela Sua beleza e majestade. Em
seguida, todo o Céu cantou: “Meu Libertador está vindo, meu libertador
está perto.” Havia muita alegria.

Eu vi um anjo acenar e então houve silêncio. Jesus se levantou de
Seu Trono e todo mundo caiu no chão, incluindo eu. Houve silêncio e em
seguida, 7 shofars soaram e foi tão alto que o chão tremeu. Meu coração se
derreteu e meu corpo tremia. Ta-da… Ta-da…Ta-da… e em seguida, um longo
toque. Então, se fez silêncio por exatamente três minutos.

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso. Santo é o Cordeiro de Deus, que está sentado no
Trono em majestade, que julga os corações dos homens. Santo é
Ele.”

Então, o povo proclamou: “Santo é o Cordeiro de Deus, Santo é Ele.” O
anjo disse: “Erin, Ele está no assento Bema hoje.”
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Em seguida, a procissão começou enquanto o meu anjo me trouxe até
Jesus. Ele ficou lá em pé, agora com armadura completa novamente e com
Suas asas abertas. Eu vi a vestimenta de linho apenas sob Sua armadura.

Eu estava admirada de ver que Ele tinha mudado de roupas tão
rapidamente, mas, sacudi minha cabeça, porque eu ficaria espantada pois
Ele pode fazer qualquer coisa. Sua espada apareceu em Seu lado esquerdo.
Suas coroas estavam também lá.

Ele estava na minha frente e olhava dentro dos meus olhos, como se
Ele estivesse antecipando a cerimônia de casamento para toda a Sua Noiva.
Quando meus pés pisaram no mar de Cristal, meu corpo se movia em
direção a Ele.

Jesus estendeu Seu Cetro para mim, mas, desta vez eu estendi a mão para
pegar na ponta do Cetro. Ele me levou até a Ele e segurou as minhas mãos.

Jesus: “O que você acha hoje?”

Eu: “Senhor, é de tirar o fôlego.”

Eu me virei para olhar as mesas do banquete. Vi os anjos colocarem
um pouco mais de coisas do carrinho na mesa. As flores eram lindas, mas, o
prato principal não estava pronto. Mas já haviam pratos de pão, frutas e
queijo e alguns bolos.

Tanta coisa para compreender… Eu brinquei e disse: “O que há para o
jantar? Como poderia o prato principal ser mais maravilhoso do que o que
eu vejo. Você sabe quantos virão com fome?” Ele começou a rir e tinha um
brilho muito caloroso.

Eu: Brincando. “Então o que teremos para o jantar? Como poderia o prato
principal ser mais importante do que o que eu já estou vendo na mesa?
Você sabe quantos virão com fome?”

Ele começou a rir e Ele tinha um brilho caloroso.

Jesus: “Você percebeu o que acabou de dizer?”

Eu: “Sobre o que está no menu?”

Jesus: “Não, se Eu sei quantos virão com fome? Erin, todos virão com fome
e irão comemorar o fato de que eles nunca estarão com fome de novo.”

Eu chorei, percebendo que ninguém nunca mais terá fome. Nós vamos
estar cheios.

Jesus: ”Lembre-se também que os seus copos nunca estarão vazios.”

Eu: “Oh! Como este dia será glorioso e quão maravilhoso tudo isso vai ser.”

Eu chorei quando disse isso porque pensei em todas as pessoas ao
redor do mundo que não só tinham fome e sede física, mas, que também
não possuíam nutrientes espirituais.
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Jesus: Ele leu os meus pensamentos. ”Esta será a maior festa de toda a
história.”

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, eu não virei aqui novamente até que eu
esteja em casa. Eu sei isso agora no meu coração.”

Jesus: “Erin, a história não está terminada e não há fim, então por favor,
esteja encorajada. Este é apenas o começo do resto de sua vida, e
certamente não é o fim. Eu compartilhei essas coisas com você para que
você venha a Mim com o coração correto.

“Você vem a Mim porque tem um coração cheio de paixão em
conhecer a Mim e ao Meu negócio, apesar do resultado e apesar do que
outros dizem. Você, então, volta e compartilha esse conhecimento para que
outros possam experimentar mais de Mim, para que eles também possam
compartilhar com você sobre Mim e enriquecer a sua vida também.”

Eu: “Senhor, eu quero muito ter o coração correto, ter a atitude certa.”

Eu mal posso falar porque eu estou chorando neste momento. Ele
estendeu a mão e com uma pequena toalha de linho enxugou as minhas
lágrimas. Um pequeno anjo veio para recolher algumas lágrimas e em
seguida saiu para registrá-las.

Jesus: “Agora, você quer ver o que você vai estar vendo aqui em cima?”

Eu me virei e vi partes de vários lugares em todo o Céu ao mesmo
tempo, como em uma loja de eletrônicos. Eu só chorava, me vi em um corpo
aperfeiçoado pulando do alto de uma cachoeira e para dentro da água. Eu
estava rindo e brincando com meus filhos crescidos.

Eu me vi voando numa asa-delta através de um vale, meus braços
quase pareciam ser as asas. Era tecnologicamente muito avançado ou eu
tinha asas reais para voar? Havia outro onde eu estava montada num cavalo
e corria muito rápido como se estivesse em uma corrida de cavalos.

Em outro lugar, eu era uma dançarina, uma bailarina tão incrível que
estava até ensinando balé. Em outra eu estava projetando casas, novas
mansões com itens que foram divinamente inspirados e feitos com muita
habilidade.

E no último eu adorava, andava com meu Senhor e tinha muitos
amigos. Todos nós estávamos com uma grande alegria e companheirismo de
estarmos juntos. Era muito incrível. Eu sentei lá com o maior sorriso.

Jesus: “Há muito, muito mais. Você terá o que fazer aqui no Céu. Maneiras
de servir e abençoar outros e você também vai ser abençoada por outros
enquanto vocês servem uns aos outros. Você vai viver a vida em
abundância.”

Eu: “Oh, Pai, como sou abençoada e muito agradecida por estar aqui com
meus filhos. Obrigada, eu serei eternamente grata.”
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Jesus: “É o Meu prazer de ser capaz de dar isso livremente a você. Você Me
permitiu o prazer de sua companhia. Você Me colocou em primeiro lugar
antes de qualquer outra coisa. Você se lembra que apenas dois anos antes
disso todas as noites você clamou por Mim?”

Eu não me lembrei de imediato, mas, Ele acenou com a mão e me vi
de joelhos implorando para Ele mostrar-Se a mim. Eu chorei quando vi isso
porque me lembrei de um tempo escuro e solitário que tinha sido. Eu sentia
que Deus tinha me abandonado e me sentia uma fracassada. Eu estava
prestes a perder meus filhos porque não tinha dinheiro para lutar.

Eu: “Isso é difícil de ver. Eu me senti presa no meu apartamento e eu nem
sequer tinha apetite.”

Jesus: “Erin, Eu ouvi seus gritos e Me lembrei de você. Eu decidi dar-lhe os
desejos do teu coração.”

Eu: “Como sou abençoada, Senhor.”

Jesus: “Você ainda nem começou a arranhar a superfície do que Eu tenho
para aqueles cujos corações estão Me buscando. Há muito, muito mais.”

Naquele momento eu vi um lugar de honra em vez de vergonha e
recompensas por tudo o que suportamos pelo Reino dos Céus.

Jesus: ”Você gosta do que espera por você?”

Eu: “Já posso começar agora e ficar aqui?”

Jesus: “Você tem mais algumas coisas que Eu peço de você. Você está
preparada e a sua vida/casa está pronta?”

Eu: “Eu suponho que sim.”

Jesus: “Eu preciso de você para manter vigilância e ficar fiel, não importa o
quê. Vai ser difícil às vezes, mas, fique humilde e mostre o amor até que Eu
venha. Dessa forma, quando vocês estiverem indo todos vocês serão
considerados como Elias, que nunca viu a morte.

“As pessoas vão procurar rapidamente por respostas, vão verificar
seus registros. Eles irão procurar por pistas como se fosse uma cena de
crime e muitos vão Me culpar e ficar com raiva. Muitos irão proclamar que
isso foi um extraterrestre. Haverá reivindicações ultrajantes sobre os
desaparecimentos.

“Muitos chorarão porque eles sabiam de Mim, mas, foram enganados.
Essas pessoas irão orar de joelhos, mas, a Minha voz não será ouvida. Mas
depois de um tempo, Eu Me manifestarei e tomarei a minha posição em
Israel.”

Eu: “Isso é muito assustador. Eu ainda estava pensando que tudo isso ia
demorar.”

Jesus: “Será que os profetas modernos não disseram: ‘Ai dos julgamentos
de 2012, ai de 2012’? “Bem, quantos dias ainda restam?”
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Eu: “Há 10 dias, Senhor.”

Jesus: “Correto. Seja forte, tenha coragem. Clame a Mim e Eu responderei.
Não apenas um ou dois de vocês, mas, todo aquele que Me invocar vou
responder.”

Eu: “Como é que outros saberão que é Você?”

Jesus: “Pela Minha voz. Ela trará paz aos vossos corpos imediatamente,
considerando que o inimigo irá elaborar medo porque ele fica mais forte
quando você está com medo.”

Ele, então, me levou para a balaustrada. Eu vi vários pontos ao redor
do globo, o anel de fogo, os pontos de grade dos anjos caídos, a poderosa
cúpula sobre Israel, guerras nos EUA e no Canadá , terremotos e bolas de
fogo vindo do Céu. Haviam guerras e tumultos começando enquanto a
anarquia varria a Terra por causa do medo.

Eu estava querendo ficar e olhar, mas, sabia que isso não era a coisa
certa a fazer. Eu precisava manter meu foco no meu Pai e onde eu estava
indo.

Eu: Eu O abracei. “Estou tão feliz que Você virá em breve. Estou honrada de
estar em Sua presença e anseio por Você e o Céu. Por favor, não demore.”

Jesus: “Erin, Eu tenho muito para você e tudo vai ficar bem.” Ele me
acompanhou até ao meu Guardião.

Eu: “Por que Você trocou de roupas?”

Jesus: Rindo. “Eu estou prestes a descer no vale da decisão, enquanto
cavalgando nas nuvens. Eu não Sou um Rei Guerreiro vindo buscar a Minha
Noiva? Irei vingar o sangue inocente de muitos.”

Ele puxou Seu manto debaixo de Sua armadura brevemente, havia
sangue nele.

Jesus: Sorrindo. “Eu visto o Meu manto manchado de sangue inocente. Meu
retorno não vai ser o que eles estão esperando. Eles devem ter medo, as
trevas estão reunidas em suas portas e eles estão aterrorizados por causa
de Mim. Erin, esta é uma boa coisa.”

Ele acenou e bateu Sua mão duas vezes sobre o peito. Eu inclinei-me
e olhei para cima com os meus olhos e dei uma risadinha. Ele deu uma
risada maravilhosa e foi até a balaustrada onde os anciãos e os anjos se
reuniram para olhar para todos os eventos que vão acontecer em breve.

Meu Guardião disse: “Eu estou com você a pedido do Pai e há sete outros
sobre a sua família. Por favor, não tenha medo porque eu vou ter certeza de
que você não seja machucada. Por favor, vá ao Salmos 23, Salmos 34 e
Salmos 103.
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“Quando você ora, todos nós somos fortalecidos e as nossas armas se
tornam mais fortes. Você pode rever as Escrituras, mas, entenda que você
deve gastar o tempo em Amor, fazendo o bem até o dia de Seu retorno.

“Ele é com você e você é favorecida, então não fique com medo. Este
é um bom momento para meditar em Josué para uma ilustração. Ester e
Ageu ainda contêm pistas. Amós tem uma chave. A porta está aberta para
você em Apocalipse 3:20. Lembre-se de amar em todas as coisas porque
Ele está chegando em breve.”

O sonho terminou.

Muitas bênçãos …………… Pardal.
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