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Nestes vinte e sete sonhos que formam este sétimo livro, Jesus
continua a intensificar a profecia das coisas que serão vistas quando nos
aproximamos do Arrebatamento e depois do Arrebatamento. Eles são
assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes porque Deus
nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está no
controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre olhar
para Ele, especialmente quando nos preocupamos.

Como mencionarei em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,
com o oitavo livro nas obras, tem pedaços que funcionam entre si. Por
exemplo, embora o tema residente em A hora final seja, bem, profecia
relacionada a esta hora final, os temas dos outros sonhos contidos em O
convite, O ferreiro, As mansões, A casa de Deus, O Êxodo e as profecias,
assim como a Tribulação, todos residem em cada um desses livros, incluindo
este, já que o tema de A hora final às vezes aparece em cada um deles
também.

Embora haja muito neste livro sobre os planos do Senhor e como eles
permanecem misteriosos, o que se segue é uma profecia que inclui o
martelar dos quatro cantos dos EUA quando o “Touro” (Trump?) Surge para
causar o caos.

Embora a interpretação real desse sonho não possa ser conhecida com
certeza, há uma profecia interessante sobre como tudo isso vai se
desenrolar, incluindo um teste aprimorado do “Touro”. Até agora, este verão
de 2016 tem sido interessante de assistir e você simplesmente tem que ver
por si mesmo se esse sonho do inverno anterior deu certo como o vemos
agora acontecendo ...

************ ********************************************

193 - Deus, o Touro e a Cobra

Recebida no Domingo, 28 de fevereiro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia e por tudo o que Você fez por mim.
Obrigado pela rapidez que me atraiu para mais perto de Você, mas desejo
estar ainda mais perto de você.
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Eu vi muitas coisas e eventos em meus sonhos. Isso é perturbador
enquanto vejo nosso mundo se transformar em algo tão escuro e, então,
muito mais escuro do que agora. Nunca pensei que fosse possível ver tudo
isso acontecer na minha vida.

Agradeço muito por me mostrar como Você é maravilhoso. Você me
atraiu para um relacionamento de amor completo com Você como meu Pai e
Jesus como meu Noivo antes dos tempos que virão.

Se você não tivesse feito isso, não tenho certeza se seria capaz de
saber que você está nos mantendo por perto e sob Suas asas poderosas.
Oh, como é maravilhoso ter Você por perto. Eu te amo muito e Você é meu
tesouro e minha jóia.

A coisa mais surpreendente sobre Você é que Você está bem na nossa
frente, ao nosso redor e dentro de nós, se o convidarmos. Os dons que Você
nos concede são aqueles de grande valor no Reino dos Céus, mas de pouco
valor O mundo material, ao se aproximar de Você, tem um preço.

Há uma cortina entre aqueles que Você chama de seus e o resto do
mundo. Esta cortina é o véu e este tipo de véu nos permite ir mais longe em
Sua presença no Santo dos Santos. Certa vez, fui pego espiando por baixo
da cortina, depois voltei para fora.

Muito simplesmente, tive medo e por boas razões, pois esta é uma
escolha ousada, ousada e corajosa e que exige sacrifícios. Ao entrar em Sua
presença, sabemos que nossa fé será testada e esses testes são permitidos
para que desenvolvamos perseverança.

Eu ouço a voz do inimigo chamando de fora da cortina. Mesmo quando
entro em Sua presença, Pai, ouço gritos de: 'Erin, você não é digno de
entrar pela cortina ou porta na presença de Deus. Isso é uma ilusão e você
está delirando porque Deus nunca escolheria alguém como você.'

No entanto, à medida que me aproximo ainda mais de Ti, Deus Pai, e
de Suas Cortes, não consigo mais ouvir essas vozes. Em vez disso, só
consigo ouvir o coro de anjos, o cheiro de jasmim, rosas e algo parecido com
óleo de almíscar.

O aroma é incrível e a presença de Deus é leve e arejada, mas Sua
presença de unção é densa como mel e posso sentir o gosto em meus
lábios. Eu fico impressionado com o fato de que Ele me permitiria entrar.
Quem sou eu? Sério, quem sou eu?

Senhor, eu te agradeço por tudo que me foi dado e por Você não
desistir de mim. Agradeço até por essas provações constantes. Esta punição
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violenta ao longo dos anos removeu aquele 'eu' que buscava
consistentemente remover Suas bênçãos repetidas vezes.

Embora eu ainda não seja perfeito e nunca estarei na Terra, estou
aprendendo a deixar de lado as coisas anteriores e deixar que Você me leve.
Agradeço-te também pela memória dos teus milagres nos meus diários.
Agradeço a você por esses registros gloriosos, pois sem eles Seus milagres
são perdidos pelos problemas do mundo.

Obrigado porque Seus milagres são maiores do que os problemas do
mundo. Agradeço-te também pelos meus filhos, que me mantêm focado em
ti. Quando estou abatido, eles me lembram de Suas promessas e, quando
estão abatidos, posso lembrá-los também.

Pai, também quero agradecer ao Senhor por outra coisa. Agradeço a
minha dor! Sim, eu sei que isso não faz sentido do ponto de vista do mundo,
mas a dor é o que perfura o próprio véu que pode nos manter longe de você.

Há um ponto de dor lancinante em que você desmaia por segurá-la
com força ou simplesmente desiste e deixa-a ir. Quando você dá a Deus, Ele
o pega e o substitui por paz. É a coisa mais difícil que já tive que fazer, mas
dar a Deus minha dor me permitiu respirar e respirar fundo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu estava no céu, fora do caminho de Deus e sentado ao lado de
uma linda cachoeira que leva a um lindo riacho. Os sons eram incríveis, já
que algumas das rochas pareciam quase vazias quando a água caiu sobre
elas, o que fez música como resultado.

Percebi que o fundo ou leito onde as quedas se encontram com o rio
tinha uma camada de areia dourada como ouro brilhante. A luz fez o ouro
cintilar enquanto a água era cristalina. Resolvi me curvar e tomar um gole
na cachoeira.

A água tinha um gosto mais incrível do que qualquer água da Terra.
Sentei-me novamente e observei a força da cachoeira bater nas rochas.
Cada pedra que descia tinha um mergulho em forma de colher devido à
força da água ao longo do tempo.

Eu ri ao pensar nessas rochas se tornando côncavas e fazendo pó de
ouro no fundo do rio com o bater. O som era lindo, então me deitei para
descansar, pois a grama ao redor do rio era macia e convidativa. Eu podia
sentir o cheiro da grama doce e o sol quente era maravilhoso.

Eu: “Obrigado, Pai, por me trazer aqui.”
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Devo ter adormecido então quando acordei algum tempo depois com
um tapinha no ombro. Sentei-me para ver Uriel abaixado com os braços
apoiados nos joelhos.

Uriel: Sorrindo. "Então, Erin, você teve um bom descanso?"

Eu: “Quanto tempo eu dormi?”

Uriel: Rindo. "Um tempo."

Eu: “Perdi alguma coisa?”

Uriel: “Não, já que não há nada 'faltando' aqui.”

Eu: “Meu descanso foi incrível e nunca dormi tão tranquilo. Eu gostaria de
dormir aqui com mais frequência. ”

Uriel: “Você ainda tem tempo para isso agora ou pode vir comigo quando
Deus pedir sua presença”.

Eu: Eu rapidamente pulei de pé. “Oh, eu gostaria de ir ver Deus, por favor!”

Uriel: Rindo. "OK."

Ele estendeu a mão e eu aceitei seu convite. Imediatamente
estávamos na frente da porta de Deus e ela estava aberta. Uriel colocou
pomada em meus olhos e entramos em suas cortes.

Desta vez, vi algo que não tinha visto antes. Eu vi toda a área ao redor
e era enorme. Eu vi algo como raios de luz branca saindo do Trono de Deus,
criando literalmente um efeito de coroa massiva.

Eu sorri, pois deve ser daí que a ideia de uma auréola ou coroa se
originou. A luz abrasadora iluminou os elementos da sala e eu vi algo como
uma sala de tribunal, mas mais elaborada do que qualquer coisa que eu
tinha visto no céu até agora.

Já estive em tribunais terrestres e estes são pálidos em comparação
com este. Pude olhar ao redor pela primeira vez, mas não com muitos
detalhes. Eu era tão pequeno comparado a Deus, tão pequeno. Eu caí de
joelhos e adorei a Deus.
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O som dos coros de anjos veio do outro lado dessas colunas maciças.
Senti que estava tremendo enquanto as células do meu corpo se moviam
com a música enquanto cada "Santo, Santo, Santo!" parecia ser absorvido
pelo meu corpo.

Comecei a chorar pensando que havia falhado durante meu jejum,
quando fiquei muito doente. Eu não tinha certeza se estaria em Sua
presença novamente depois disso. Então, senti um estrondo na Corte.

Deus: "Erin, fale."

Eu: “Pai, quando fiquei doente no segundo dia do meu jejum, pensei que
estava infeliz comigo e não entendi. Gall estava chegando e eu não pude
evitar. Então, voltava a dormir e tinha sonhos horríveis.

“Alguns desses sonhos eram com inimigos atuais e passados   e outros
com eventos que eu não entendia. Eu me arrependi de todo o meu coração,
só para garantir.”

Deus: “Erin, ouvi seus gritos e honrei e honrarei seu pedido de oração. O
que você aprendeu durante o jejum?”

Eu: “Senti que estava literalmente vomitando meus inimigos. Eu estava tão
fraco quando Você me mostrou os ataques e isso me humilhou.”

Deus: “No primeiro dia, você se submeteu a Mim e passou um tempo em
arrependimento. No segundo dia, você enfrentou seus inimigos, manteve
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sua posição e obedeceu. Então, no terceiro dia, você se aquietou e Me
adorou. Não entendo qual era o problema?”

Eu: “Você me deu jejuns mais fáceis antes e, embora eles fossem
humilhantes, Você me fortaleceu para superá-los facilmente.”

Deus: “Talvez este tenha sido o melhor rápido porque você tinha mais a
perder fisicamente. Você também tem mais inimigos agora e os eliminou.
Você está se sentindo melhor?"

Eu: Sorrindo. "Sim, Pai, muito melhor."

Deus: “Este foi um presente importante que você Me deu, pois Eu sei o
quanto foi difícil para você, portanto, vou abençoá-lo abundantemente por
isso. Agora, você tem perguntas?”

Eu: “Obrigado, Pai, por me permitir purificar-me destes. Preciso de ajuda
com os sonhos que tive esta semana e não tenho certeza do que eles
significam. Tive um desses sonhos esta quinta de manhã...”

Sonho

Acordei depois que um anjo me mostrou a Terra em 3-D. Estava
girando em seu eixo, mas o anjo parou a rotação da Terra quando passamos
sobre a África e o Oriente Médio. Eu vi vários países destacados, mas a Líbia
foi especialmente destacada.

O anjo então me disse que o problema está vindo daqui e não apenas
um pequeno problema também. Eu então vi o que parecia ser um aceno da
mão de Deus e o chão dos tribunais se separou e agora eu vi um mapa da
Terra.

Lá Deus iluminou várias regiões. Ao examinar os territórios, vi 22
países ao redor de Israel e eles estavam destacados em verde escuro. Eu
então vi o país da Líbia iluminado e pop-up e uma enorme cobra negra com
olhos vermelhos sobre este país verde iluminado.

Então eu vi algo como um avião ou objeto rápido pousando ao norte
de Israel, mas ao largo da costa e na área do Líbano. Lá eu vi uma
conspiração contra Israel e que algo estava para vir sobre Israel.

Então eu vi algo que não entendi. Havia três grandes pássaros
diferentes de tudo que eu tinha visto antes de voar sobre a cúpula de Israel.
Eu vi dois pássaros tentando abater um, mas sem sucesso. Então eu vi um
dos pássaros cair.

Então olhei para o oeste e vi os Estados Unidos. Eu ainda vi os quatro
anjos massivos continuando a golpear os EUA, onde o meio e o sul do país
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receberam os piores acertos. Eu vi agências de notícias editando grandes
quantidades de informações.

Então eu vi algo como um enorme touro vermelho com chifres
correndo pela terra. Foi enviado por Deus para agitar a paisagem. Eu vi
toureiros vestindo branco, vermelho e azul tentando espetá-lo, mas seus
músculos eram como ferro e nada poderia penetrá-lo.

Vi algo sendo assinado e apertos de mão em reuniões a portas
fechadas na capital dos EUA e que isso irritou a Deus. O anjo ao sul agitou
os mares e o ar e com força tentou humilhar a terra, mas não era para ser.

Então eu vi um grande negócio ou entidade com muitas cores deixar a
terra para outra terra no leste. Eu vi uma imigração maciça de cidades para
áreas mais altas. Eu vi os dez líderes redirecionando suas estratégias para
contornar os ataques de Deus.

Eu então olhei de volta para baixo para Israel e vi um vasilhame
enorme. Estava prestes a cair sobre a nação, mas eu não sabia dizer se
vinha do Líbano ou de outro lugar. Apesar de tudo, veio do nada e desceu
sobre Jerusalém.

O sonho terminou.

Eu: “Pai, por favor, não mande o Senhor por nós antes de tudo isso? Oh, por
favor!"

Deus: “Erin, o tempo dos problemas de Jacó está chegando e Meu
julgamento está vindo sobre a terra. Seus inimigos serão consumidos pela
força dos exércitos do Céu e estes sofrerão um julgamento sete vezes mais.”

Eu olhei e vi terremotos, pestes, derramamento de sangue pelo medo,
chuva torrencial, enormes pedras de granizo, fogo e enxofre. Estes vieram
tão rapidamente como ondas. Eu vi linhas em ângulos varrendo os 22
inimigos de Deus.
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Eu: “Teremos ido embora antes disso, certo?”

Deus: “Não se preocupe, Erin, porque você não verá isso acontecer na
Terra”.

Eu: “Isso é porque a mídia não vai cobrir isso?”

Deus: “Isso também acontecerá quando chegar o tempo das profecias para
os últimos dias.”

Eu: “Então há julgamento sobre a terra e as igrejas? Então Israel será
chamado ao arrependimento e seus inimigos serão julgados?"

Deus: "Isso é o suficiente por hoje, Erin, pois agora é hora de pesquisar o
que está escrito para o seu entendimento."

Só então, eu senti Uriel alcançar meu braço e me colocar de pé.

Eu: “Obrigado, Pai. Eu amo Você."

Deus: “Eu também te amo. Lembre-se de escrever com clareza. Se você
não tiver certeza, ore a Mim e Eu irei iluminar isso para esclarecer.
Lembre-se, você é amada.”

Uriel me levou para fora da porta de Deus.

Eu: “Estou com medo, Uriel.”

Uriel: “Eu entendo, mas não tenha medo, pois isso é do inimigo. Agora,
essas mensagens não são tão positivas, mas não se preocupe.”

Eu: “Deus está zangado e há problemas vindo ao mundo.”

Uriel: “Isso está escrito e não é nenhuma surpresa. Agora, você tinha uma
pergunta sobre outro sonho?”

Eu: “Oh, sim, eu tive um sonho com uma cobra enrolada de verde brilhante.
Eu o vi atingir um telefone e depois se tornar uma caixa de pele de cobra
verde iluminada ao redor do telefone. Então eu vi a cobra entrar no telefone.
O que isto significa?"

Uriel: “Há um mundo paralelo que foi permitido por Deus durante este
tempo. Existe o mundo físico, você vê, então existe o mundo do ar, que não
deve ser confundido com o reino espiritual, mas é muito parecido e
administrado pelo príncipe do ar.

“Agora, a força disso é que ele pode desferir seus golpes venenosos na
velocidade da luz e muitas vezes deslizar para fora sem deixar vestígios. Não
há fronteira com sua terra aqui, a não ser o botão liga/desliga. Não seja
vítima dos esquemas do inimigo.
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“Agora lembre-se de estar sempre em guarda com toda a sua
armadura. Lembre-se de quem você é e de que reside aqui no céu.
Lembre-se de que você é um clarim e recebeu o chamado.

“Agora prossiga em vitória como no Salmos 45, Erin, pois a Noiva
logo se levantará. Olhe para os profetas em Sua Palavra, a Lâmpada. Você
verá essas profecias se desdobrarem diante de seus olhos enquanto vive
nestes dias. Deus terá a última palavra, então não tenha medo.

“Agora estude os últimos oito livros da Bíblia até o Apocalipse, que
termina no capítulo 22. Há itens que o Espírito Santo iluminará para você.
Não se preocupe ou tenha medo, mas tenha coragem.”

O sonho acabou.

9


