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199 - Deus, Trompista e Ataques nos EUA

Recebido no domingo, 3 de abril de 2016

(anteriormente conhecido como Última Hora 9)

Comunhão, iniciada na quinta-feira, 31 de março de 2016

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família. Obrigado por
meus queridos amigos. Obrigado pelas promessas da primavera. Pai, a cada
nova temporada, não posso deixar de me perguntar qual pode ser a última.

Uma memória minha foi acionada quando eu tinha apenas sete anos.
Meus avós levaram meu irmão e eu ao shopping em Reno, Nevada. Meu
padrasto trabalhava na loja de sapatos McCann. Comprávamos roupas na
Sears, ou na JC Penney, mas eu era fascinada, quando menina, pela loja, I.
Magnin.

Lembrei-me de minha mãe fazendo compras lá também. Era raro
possuir algo de I. Magnin porque era muito caro. Acabei de me lembrar de
ter passado por ele; até mesmo o cheiro disso. Sim eu conheço; uma
memória estranha. Mais do que tudo, lembrei-me de outra coisa. Um
balconista fazendo uma declaração ousada, no final dos anos 1960, de que
tudo o que não era feito na Itália, considerados os melhores fabricantes de
roupas na época, era feito nos Estados Unidos.

Agora, avance para hoje. Praticamente nada mais é feito aqui; nada.
Eu percebo que as coisas nos anos 1960 até o final dos anos 1970, e mesmo
antes nos Estados Unidos, foram tumultuadas, mas certas coisas pareciam
seguras como cidadão. Lembro-me de que, quando criança, em Nevada,
onde morávamos quando eu tinha cerca de três a sete anos, tínhamos
exercícios de ataque aéreo que eram bastante assustadores.

Parecia que ainda estávamos preocupados com os japoneses ou com a
Coréia? Quem sabe e eu não consigo lembrar. Tudo o que sei é que me
lembrei de perguntar a um professor no jardim de infância, 'como minha
mesa sobre minha cabeça vai me proteger de uma bomba?' Ela nunca teve
uma boa resposta simplesmente porque sabia que isso era ridículo.

Professor: “Erin, suas chances são melhores embaixo da mesa do que
nisso.”
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Eu: "Ok, entendi."

Então, dos sete aos treze anos, moramos na área da baía de São
Francisco. Lá, fizemos exercícios para terremotos. Ok, de novo, tivemos que
nos esconder embaixo de nossas mesas durante os exercícios enquanto os
professores ficavam no arco da porta. O arco da porta, ao que parece, é a
resistência mais forte durante o colapso de um edifício. Eles são um bom
lugar para se estar durante um terremoto.

Novamente pergunto ao meu professor: “Por que estamos embaixo das
carteiras? O prédio é feito de blocos de concreto e vai esmagar essas pernas
de metal.”

Professor: “Erin, este é o protocolo de segurança.”

Eu: “Por que você consegue ficar na parte mais segura?

Professor: “Erin, você faz muitas perguntas. Isso é para que possamos
ajudar quando o terremoto acabar.”

Eu: Eu balancei a cabeça. "Tudo bem eu já entendi." Decidi que queria ser
professora naquele momento, pois parecia uma escolha de carreira segura.

Querido Pai,

Meu sonho ontem à noite focalizou as estruturas e minhas memórias
desses treinos. Fui treinado durante toda a minha vida pelo "sistema" para
me esconder embaixo da minha mesa por segurança quando ocorre um
desastre e não sentar nele; no entanto, a própria mesa sob a qual rastejei
hoje seria construída por corporações gananciosas que economizam
dinheiro. Esses pequenos escudos seriam mais como dispositivos de
esmagamento em uma emergência. Como poderíamos confiar que eles nos
salvariam ou qualquer outra coisa além de Você, pai?

No meu sonho, estava inscrito para me classificar para um evento
olímpico no verão. Eu precisava viajar para a Flórida para a primeira rodada
de qualificação. Lá, tive que aprender a nadar em mares perigosos. O
instrutor me reconheceu pelo nome, o que me chocou porque eu não era
nadador ou aspirante a olímpico; no entanto, ele pensou que eu estava.

Tive uma série de eliminatórias nas quais manobrei a água com crawl,
costas e laterais. Acho que me classifiquei, mas não tenho certeza de como,
claramente, os outros foram muito melhores.

Então, para a segunda rodada de qualificação, fui enviado para a área
da Louisiana, perto de Nova Orleans, para meu segundo evento. Eu
precisava nadar até a foz do Mississippi durante uma enchente épica
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enquanto rebocava pessoas em um pequeno barco. Era impossível.
Enquanto me preparava para o evento, voltei para a casa de acolhimento em
que estava hospedado.

Fazia muito tempo que eu não ia lá, mas, neste caso, fiquei preso
nesta casa em Nova Orleans enquanto os donos estavam fora. Houve um
blecaute massivo em toda a cidade e esta casa era histórica e era uma
antiga mansão de fazenda. Eu estava hospedado na parte sul da
propriedade, mas decidi percorrer o resto do prédio para ter certeza de que
a casa estava segura.

Estava muito quente e úmido. Parecia verão. A área principal tinha
várias caixas de museu. Em cada um dos casos, havia vários itens sobre
militares, junto com propaganda e outros tempos. Um caso inteiro era de
livros e memorabilia da 'nova religião'. Eu vi vários símbolos diferentes,
incluindo a cruz.

Nos outros casos, vi a história das nações decaídas, mas, o que me
chamou a atenção, foi um caso com fotos dos EUA antes e depois. Eu vi o
título 'A Ascensão e Queda de um Império', mas tudo era dos EUA.

Então, vi todos esses outros itens, como um livro intitulado 'Como
extinguir ou expor o inimigo'. Peguei a tampa da caixa e peguei um dos
livros. Eu vi fotos horríveis e mentiras inacreditáveis. Basicamente, era um
livro sobre como enganar uma pessoa para induzi-la a admitir que era cristã
e depois exterminá-la. Fiquei realmente incomodado ao pensar que essas
pessoas eram boas e fortes amigas cristãs.

Saí da sala de propaganda e caminhei para o lado norte da casa. Lá eu
vi três pessoas sentadas perto de uma porta de serviço público, fumando
crack, no escuro. Eu os assustei e eles fugiram porta afora. Comecei então a
ligar para meus amigos, os proprietários. Quando os alcancei, disseram para
eu não me preocupar, apenas tranque a porta. Então perguntei sobre as
coisas nos estojos. Eles hesitaram.

Mulher: “Erin, tudo mudou. Somos 'neocristãos', parte de uma nova e
melhor religião. Abraçamos nossos irmãos e suas diferenças. Somos capazes
de capitalizar e unificar.”

Eu sabia que não devia discutir. Em seguida, comecei a conversar
sobre amenidades e encerramos a conversa. Decidi voltar a pé para a parte
norte da propriedade. Quando estava saindo da área das vitrines, vi uma
série de livros intitulada, 'Lições da Berkut', que, pelos subtítulos abaixo do
título, dizia: 'A significa para uma resolução pacífica'.
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Eu olhei para baixo e vi milhares de cópias com placas rotuladas como
'grátis'. Eu não tinha certeza se esta Berkut era uma nação, cidade ou país;
quem sabe como tudo era estranho para mim.

Voltei para onde os intrusos continuavam entrando. Eu sabia que não
havia como eles voltarem, mas queria verificar de qualquer maneira.
Conforme me aproximei da área escura, vi a faísca rápida de um isqueiro
seguido por vozes abafadas.

Eu: “Saia daqui, em Nome de Jesus.”

Então eu ouvi risos e risada histérica.

Um dos homens: “Não há Jesus nesta terra.”

Outra voz: “Ele deixou este lugar há muito tempo. Eu não acho que Ele
realmente esteve aqui.”

Outra voz: “Você está fumando crack, senhora. Eu vejo Jesus quando fumo
isso.”

Comecei a gritar em minha linguagem de oração. Parecia muitas
vozes, como um exército. Isso aterrorizou os usuários de drogas e eles
gritaram e fugiram. Orei e selei a porta. Então eu chamei a Deus.

Eu: “Pai, não tem ninguém aqui. Por favor, me leve para longe daqui.”

Imediatamente, eu estava acima de todo o continente
norte-americano. Eu olhei para baixo e vi a destruição total de muitas
cidades costeiras. Eu estava olhando para o resultado e estava muito mais
tarde do que agora, mas antes da época dos meus sonhos.

Eu: “Pai, o que aconteceu?”

Então eu vi a rotação do eixo da Terra mudar e o tempo retroceder.
Não consegui dizer quanto tempo passou.
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Desenho de pontos de entrada para os EUA

Índice para este mapa acima

(1) Algo foi lançado de cinco navios velhos de containers, enferrujados com caixas de
carga multicoloridas, em direção a cada uma das seguintes cidades:

X Seattle/Portland
X São Francisco
X Los Angeles
X Nova York/NS
X Washington DC/ Maryland
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(2) As cinco barcaças foram então detonadas. Eles afundaram internamente ou foram
destruídos por aviões de combate, eu não sabia dizer.
(3) Cinco navios de socorro, talvez da Organização Mundial da Paz, mas eu não tinha
certeza, chegam ao nordeste, noroeste, sudeste e golfo dos EUA.
(4) Lei marcial e êxodo maciço das costas. Canadá abre porta de ajuda para
organização de paz, mas fecha fronteiras para refugiados. Nenhum serviço é fornecido.
(5) Inundações e tempestades transbordam as margens do Mississippi. Sem milho ou
colheitas de Iowa, Illinois, Missouri, Arkansas ou Louisiana. Há um estado de
emergência no abastecimento de alimentos.
(6) As milícias da resistência começam a lutar; grupos formam gangues, proprietários
de terras locais e reservistas do exército. Não há nenhum na Flórida

O que vi me surpreendeu. Eu vi o continente norte-americano parecer
um gigantesco jogo de tabuleiro de 'risco'. Houve vários eventos diferentes.
Eu vi uma série de bombas de barcaças lançadas contra os EUA. Então eu vi
essas barcaças detonarem e afundarem, ou foram afundadas à força pelos
militares, não sei dizer.

Então eu vi algo enganoso. Os navios de ajuda humanitária chegaram
antes dos ataques e se posicionaram logo depois que os vi entrar em áreas
com pouquíssimas patrulhas. Então, esses 'trabalhadores humanitários'
chegaram, mas não estavam ajudando. Em vez disso, eles eram mais como
invasores.

Então, vi êxodos maciços para o interior, pois as regiões costeiras
eram inabitáveis. Eu vi o enorme transbordamento do Mississippi em meio a
tudo isso, dividindo os EUA em duas partes. Eu vi unidades de milícia se
reunirem para lutar contra essa Organização Mundial de Polícia, ou algo
parecido, mas era muito difícil de ver.

Parei por alguns dias para orar. Isso não era o que estava esperando.

Comunhão, começou no domingo, 3 de abril de 2016

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que você faz. Obrigado
pela minha família e amigos. Obrigado pela beleza das coisas simples.
Obrigado, acima de tudo, por Seu amor e paciência comigo.

Acabei de fazer um check up do marcapasso e uma conversa muito
interessante com meu eletrofisiologista. Desde que meu marcapasso foi
instalado em 2008, minha unidade teve que funcionar e ajudar meu coração
mais de 17.059 vezes. Ele me disse que era meu 'salva-vidas'. Pai, Tu és o
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determinante dos meus dias e o guardião do meu coração e do seu ritmo,
por isso, obrigado.

Após a última visão em 27 de março de 2016, o registro impresso
mostrou meu coração lutando durante este último sonho. Bem, não é nada
como o que eu acabei de ter. Sinto meu corpo respondendo à minha visão
como se estivesse vendo em tempo real. Eu me pergunto se sou digno, pois
estão se tornando cada vez mais difíceis de escrever. Fico cansada, exausta,
quieta e não de bom humor.

Não estou muito feliz, Pai, então rezo para que seja normal. Você é o
elevador da minha cabeça, então, por favor, mantenha-me felizmente focado
em Você e nas coisas do céu. Amo-Te, Pai, e me sinto muito feliz por estar
neste tempo, mas também estou muito preocupado com isso.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na frente do lindo lago perto do conselho
florestal e da porta de Deus. Eu estava de frente para o lindo pequeno lago
com fontes. Era tão pacífico aqui. Era exuberante e colorido, com flores por
toda parte.

Abaixei-me para cheirar um ramo de flores perfumadas quando ouvi o
som de um pássaro incomum. Eu olhei para cima e era um par de cisnes
trompetistas voando sobre minha cabeça e parando no lago. Eu tinha
acabado de ver um par sobrevoar nosso carro a caminho de casa. Eles são
pássaros enormes, mas tão bonitos.

Eu: “Hmm, Pai, são estes os mesmos que eu vi?” Eu ouvi a voz de Uriel e
senti um toque no meu ombro.

Uriel: “Não, não são iguais. Eles residem aqui.”

Eu: “Eu me senti os dois que eu vi na sexta-feira, Primeiro de Abril de 2016
eram um sinal. Eles são raros nesta parte dos EUA. Eles estavam muito fora
do curso, ao que parece.”

Uriel: "Não, Erin, eles estavam exatamente onde deveriam estar."

Eu: “O que eles quiseram dizer? As trombetas estão prestes a soar?”

Uriel: “Logo eles vão, mas ainda há coisas que devem ocorrer. Você sabe
disso."

Eu: “Sim, mas sempre terei esperança de que o Senhor venha mais cedo.”

Uriel: “Você pode perguntar a Deus no Trono se quiser, mas, se Ele não
compartilha isso com Seu próprio Filho, por que faria isso?” Ele sorriu.
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Eu: “Eu sei. Deus não vai contra Suas Palavras, mas posso continuar
perguntando? Isso está errado?”

Uriel: “Só se você continuar ouvindo 'não' a   cada pedido. Claro, você não
vai surpreender a Deus nem vai cansá-lo.”

Eu: “Ok, entendi. Não vou seguir meu tempo nem persuadir Deus a mudar o
Dele. Eu entrego tudo isso a Ele.”

Uriel: Sorrindo. "Decisão muito sábia; agora, Deus pede a sua presença."

Instantaneamente, estávamos à porta aberta de Deus. À minha direita
estava o conselho florestal. Havia uma nota com um coração de ouro do lado
de fora. Peguei a nota e abri.

"Eis que você é linda!

Você é amado pelo Rei!

Alegrem-se e fiquem contentes!

Toquem as trombetas!"

Eu sorri e coloquei o bilhete no bolso. Voltei para Uriel e ele colocou
pomada em meus olhos. Ele então me guiou até a presença de Deus. O coro
era tão lindo. Nunca me canso deles. É realmente o coro mais incrível de
todo o universo.

Eu finalmente caí de joelhos. Ajoelhei-me sobre o mar safira e adorei a
Deus. Agradeci a ele por tudo. Pedi a Ele que se lembrasse das orações de
meus filhos e amigos como estavam em meu coração quando me ajoelhei
ali. Pedi a Deus que, às vezes, perdoasse meu desânimo.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Eu: “Estou lutando com o que tenho mostrado.”

Deus: “Erin, eu revelei isso a você quando mostrei os dez 'líderes' três anos
atrás. Isto não devia ser uma surpresa. Quem quiser dividir Minha terra, eu
também dividirei a deles.”

Eu: “Mas, Pai, como qualquer um de nós vai sobreviver a isso? A maioria de
nós não pode. Problemas virão a Israel ao mesmo tempo? Nós iremos
embora? Você enviará Jesus antes disso?”

Deus: “Você está ansioso e com medo. Fique quieto e saiba que sou Deus.
As coisas foram colocadas em prática muito antes. Não existem acidentes. O
inimigo planejou a queda dessas nações e elas receberam permissão. Isso
foi escrito para que as profecias se cumprissem.

“Agora você conhece as estratégias. Você entende como isso é
possível, mas agora está ciente de um engano ainda maior antes que esses
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eventos ocorram. A terra é castigada por mim. Foi mostrado a você como as
azeitonas são colhidas. É assim que essa terra é pressionada.

“A estrutura está enfraquecida e os corações dos que vivem na terra
estão desanimados antes dos próximos golpes punitivos dados por seus
inimigos. Esta outrora grande nação é atacada enquanto vulnerável, não
durante um período de força. Aqueles que conseguem escapar dela são
livres. Os que permanecem são pressionados. O mesmo ocorre na Minha
terra, Israel, e isso também está escrito e não é nenhuma surpresa. ”

Eu: “Estou tão triste, Pai, isso é tão horrível. Isso pode ser interrompido?”

Deus: “Não. Isso deve ocorrer para que aqueles a quem chamo se voltem
para Mim e se arrependam depois de renunciar às suas práticas iníquas.
Muitos durante este tempo irão Me amaldiçoar e cair. Você é instruído a
revelar o que eu lhe dou para liberar. Você é gracioso como um cisne e soa
como uma trombeta.

“Não recue, Erin. Embora muitos murmurem, eles estão apenas se
enganando sobre o adiantado da hora. É melhor os que reclamam revelar
aquela hora que é melhor, pois não falam por mim. Agora você está
desconfortável; isso eu entendo, mas o que, se isso, é confortável?

“Muitos escolheram mudar Minhas Palavras, aquelas de Minhas leis, e
remover Meus mandamentos e estatutos. Aqueles que amam embebedar
seu próximo com vinho e, portanto, contemplar sua nudez, beberão e serão
expostos, aqueles que se precipitam em todo tipo de mal e o afirmam ser
válido.

“Aqueles que removeram Meu Nome do mapa e rasgaram Meus
mandamentos em seus tribunais beberão e serão expostos, pois sua nudez é
de vergonha. Eles serão expostos. Enviarei enxames e pragas sobre os que
tramam todo tipo de mal contra o meu povo.

“O aguilhão das abelhas não será nada comparado ao aguilhão enviado
sobre elas por Minha própria mão. Eles verão que a terra perderá sua grande
luz e, mais uma vez, o mundo tropeçará nas trevas como ovelhas sem
pastor. Eles Me chamarão, mas Eu não responderei do Meu Santuário nem
ouvirei seus gritos das Minhas Cortes. Eles suportarão o esmagamento por
um tempo, vezes e meio antes que eu tenha misericórdia. ”

Eu: “Pai, você vai mandar Jesus para nós, certo?”

Deus: “Sim, Erin, mas a Noiva verá um momento de dificuldade antes disso.
Você deve se preparar. Construam um ao outro. Testifique da bondade de
Meus estatutos e mandamentos. Aqueles que precisam se arrepender; não
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espere, pois envio Meu Filho em um momento que você não conhece,
mesmo nas vigílias da noite.

“Portanto, seja sempre diligente em buscar o Céu e expulse de seu
meio o que é impuro. Ore pelo seu irmão e ore pela sua irmã, pois eles
desconhecem a época em que estão, entendeu? Portanto, não seja
preguiçoso. Faça um uso produtivo do que você recebeu.”

Eu: “Sim, Hayah. Sim, Pai."

Então, senti um estrondo como uma risada.

Deus: “Eu me lembro, Erin, e não esqueci o seu amor como uma criança.
Por favor, não perca isso de vista. Agora, isso é o suficiente por hoje.”

Eu: “Pai, posso te fazer uma pergunta?”

Deus: “Sim”.

Eu: “Essas barcaças de resgate, ou tropas; eles já estavam perto de seu
destino para ajudar com alívio antes mesmo de os mísseis serem lançados.”

Deus: “Sim, Erin, eles fizeram parte do engano. Somente um 'pacificador'
que conhece as defesas desta nação por dentro poderia destruí-la tão
prontamente; primeiro conquistando seus corações e mentes e depois se
voltando contra eles.”

Eu: “Isso é assustador.”

Deus: “Muitos serão completamente apanhados de surpresa. Acontecerá
rapidamente, mesmo nas vigílias da noite.” Eu estava chorando.

“Não se preocupe, Erin. Olhe para mim. Olhe para cima, pois sua
redenção está próxima e sua recompensa eu envio com Ele, entendeu?”

Eu: “Sim, Pai. Eu te amo, Hayah.”

Deus: "Eu te amo, Minha filha."

Uriel me trouxe para fora da porta.

Uriel: “Erin, Deus ordenou anjos a respeito de você. Não se preocupe. Você
não deve temer. Como está escrito, isso acontecerá. Lembre-se de ler sobre
a queda e a vinda do Filho do Homem nas nuvens e não se preocupe.”

Ele sorriu para mim e eu acenei de volta.

O sonho acabou.
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