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200 - Deus, Rio de Sangue e
Besouro de Estrume

Recebido Sexta-feira, 8 de abril de 2016

(Anteriormente conhecido como a Última Hora 10)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
por meus amigos e familiares. Pai, por favor, abençoe minha filha em seu
retiro na igreja hoje e abençoe sua caminhada com o Senhor. Agradeço a
cura contínua de meu filho, pois este é um milagre que eu nunca imaginei. A
cada dia, uma nova e mais maravilhosa página é virada na história de sua
cura.

Pai, eu tenho mais a agradecer do que me preocupar. Este é um
contraste gritante com relação a apenas quatro anos atrás, então, obrigado.
Se não fosse pelo milagre da Sua presença em minha vida e neste
ministério, meus filhos e eu provavelmente estaríamos separados. Eu ficaria
sem esperança, mas, agora, este milagre.

Estou grato, muito grato. Meu Pai Celestial tem as chaves da vida e é
por meio de Jesus. Fui redimido, por isso estou eternamente maravilhado
com as maravilhosas misericórdias de Deus.

Meus sonhos ontem à noite foram sonhos de tribulação. Em um sonho,
eu era um observador. Na outra, eu era um Santo da Tribulação.

Primeiro Sonho

Eu estava às margens de um rio. O rio era rápido e fluía livremente. A
água estava clara e adorável. Parecia água de nascente. Eu vi pessoas
bebendo a água que fluía da direita para a esquerda. A vegetação nas
margens era verde e exuberante. As pessoas pareciam felizes. O sol estava
brilhando e o céu estava lindo.

Então, enquanto eu estava lá em meu Espírito, eu testemunhei o céu
ficar terrivelmente escuro. Um vento mais forte que qualquer outro que eu
já tinha visto achatou tudo ao redor do rio. Então eu vi uma 'neve' cinza cair
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do céu como cinzas. Então olhei na direção noroeste, além do rio, e vi uma
enorme parede de fogo.

O que o vento não aplainou, o firewall incendiou. Quando o fogo
diminuiu, olhei para o rio. A água tinha passado de nevoeiro para sangrento.
O sangue veio da direita, do leste, e as margens do rio transbordaram com
sangue.

Segundo sonho

Eu estava nos restos de uma grande cidade. As ruas eram feitas de
lama compactada. Havia roupas lavadas, embora não limpas, penduradas
para secar em favelas. Parecia pior do que um país do terceiro mundo.

Eu estava caminhando para uma área enorme onde eles estavam
anunciando, 'Lotes de família para leilão'. Eu fui lá e presenciei leilões. Esses
eram itens domésticos de santos que foram levados no Arrebatamento. No
entanto, eles anunciaram como 'Livre e claro, nenhum parente próximo'.

A primeira família neste leilão era extremamente rica. Eles deram uma
breve descrição da propriedade e disseram aos licitantes que a propriedade
estava livre de relíquias religiosas, ídolos e materiais de leitura. Eles
mostraram uma foto da casa, da família e uma foto do estilo de vida como
se fossem famosos.

Esta família foi chamada de 'Lote 146'. Em seguida, a cortina foi
levantada e vasos extremamente grandes foram exibidos. Havia cinco vasos,
então o lote do licitante foi '146-1' e continuou com cada grupo no palco.
Cada um desses cinco vasos tinha cerca de um metro e meio de altura. Eu
os reconheci como:

1) Vidro Lalique.

2) Tiffany

3) Cerâmica Rookwood

4) Rhead

5) Vidro Duam

Cada um desses vasos seria incrivelmente caro. O Tiffany e o Duam
valiam bem mais de um milhão cada. Foi triste e um leilão inútil ao mesmo
tempo. Os licitantes eram todos estrangeiros. Enormes caminhões
carregavam o saque pilhado dos santos que saíam.
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Saí do prédio. Ouvi alguém dizer que estava com fome e um homem
disse: "Há uma horta no fundo da arena." O céu estava escuro e parecia
chuva. Entrei em um pequeno mergulho abaixo do nível do solo na paisagem
em direção a algumas árvores frutíferas e vinhas.

Ao me aproximar, vi aranhas enormes sobre todas as frutas. A fruta
estava apodrecendo. De longe, parecia maduro e bom para comer, mas, de
perto, estava podre. Decidi correr quando vi que todo o chão estava coberto
de besouros de esterco.

Desenho do besouro de esterco

Os besouros de esterco eram cinza metálico, azul escuro e preto. Senti
o fedor de esterco por toda parte. A fruta estava crescendo do esterco, o
que me confundiu.

O sonho acabou.

Pai, por favor me ajude com o significado disso, pois isso foi horrível.
Senhor, uma vez que esses sonhos de 'Hora Final' chegaram, a realidade do
que está 'em breve' para o mundo é iminente. Por favor, proteja-nos e
mantenha-nos sempre focados em Seu coração de bondade com todas as
coisas ruins. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente perto do pequeno lago perto da porta de Deus. O
lago é lindo com fontes, mas não como as réplicas terrestres. São como arte
e muito bonitos. A fonte principal parece estar brotando de uma pedra
enorme, embora a pedra pareça oca, de modo que o som da água caindo faz
música.

Os galhos, ou bicas, de água caíram com precisão e em diferentes
locais da rocha, criando notas e tons diferentes. Os bicos de água parecem
tubos de vidro dobrados, mas, em vez disso, são fios de água perfeitos.
Também noto que saem luzes dessa rocha, permitindo que a água seja
colorida pelas bicas.
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Nunca vi, nem ouvi falar de algo assim na Terra. Seria impossível criar
um elemento aquático como este na Terra com tanta precisão. Eu olhei e,
por trás das fontes, o par de cisnes trompetistas emergiu do arco de água.
Foi lindo, como de um 'livro de histórias'. De repente, senti uma mão no
meu ombro e era Uriel sorrindo para mim.

Uriel: “Lindo, não é?”

Eu: “Sim, incrivelmente.”

Uriel: “Deus pede a sua presença”.

Eu estendi a mão para pegar sua mão. Estávamos imediatamente à
porta de Deus. Uriel apontou para uma nota atrás de mim. Peguei um
pequeno envelope com meu nome nele. Eu abri e tirei o bilhete. O cartão
tinha um lindo coração de ouro e algo que me fez sorrir. O coração de ouro
era metade de ouro e o outro era vermelho com um pequeno cordeiro em
relevo.

Desenho do Coração Dourado e Vermelho

Tradução: Gold: Ouro; Red: Vermelho; Lamb: ovelha

Eu: “Que engraçado. O Sangue do Cordeiro.”

Abri o pequeno cartão e dizia:

"Erin, seu coração de ouro está coberto com Meu Sangue.

Não se preocupe quando o inimigo atacar.

Não dará em nada.

Suas visões de Mim são claras!

Você é amada."

Jesus

Eu comecei a chorar ao sentir os ataques nos últimos dias. Meus filhos
estão bem e a casa parece limpa. Sou eu individualmente sob ataque.
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Uriel: "Erin, é natural ficar desanimada. Sua calmaria acabou e agora você
está inquieta por respostas. O inimigo sabe quem você é e continua sua
missão contra você. Mas maior é aquele que está em você do que aquele
que está no mundo. Ele não prevalecerá em suas atribuições contra você.
Você está coberto por Deus e Ele ordenou aos anjos a seu respeito.
Alegre-se.”

Ele sorriu e colocou pomada nos meus olhos.

Eu: "Uriel, você vê o sangue no meu olho direito?"

Uriel: "Hmm, não. Você vê sangue?"

Ele tinha um pequeno espelho. Não olhei e não vi nada.

Eu: "Não, não há nenhum. Meus olhos neste reflexo são azuis esverdeados,
mas meus olhos são castanhos."

Uriel: Sorrindo. "Hmm, só vejo azul esverdeado. Curioso?" Ele sorriu e sabia
o que eu estava perguntando.

"Oh, sim. Sem sangue."

Eu: “Ok, deve ser apenas na Terra?”

Uriel: “Ou talvez 'como é no céu, assim será na terra'? Melhor pensar assim.
Você também pode orar, 'Na terra como no céu', se quiser.” Parecia sério.

Eu: "Ok."

Uriel: “Agora, entre na presença de Deus, Erin.”

Ele me acompanhou até a porta. A música do coro era tão linda.

Fiz uma pausa aqui para uma consulta no oftalmologista para um
check up para ver meu olho sangrando…

Não tenho certeza de como algo que ouço muitas vezes ainda pode
soar tão incrivelmente cristalino e lindo. Estou sempre maravilhado com o
coro celestial dos anjos. A sala é linda e o mar safira é incrivelmente incrível
em termos de artesanato. Não há palavras adequadas para descrever uma
vida, respiração sólida, mas fluida, chão. Simplesmente não há palavras.

Não é apenas um chão de pedra de safira azul. Tem mais. As pedras
respondem a Deus e louvam a Ele; 'as pedras clamam”. O chão vive e é
iluminado por dentro, mas originário de Deus no Trono e de Sua glória. Não
há nada parecido com isso.

Poderia ser imitado pela tecnologia em telas verdes ou por
computadores, mas não seria uma entidade real como é o piso do Tribunal
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de Deus. Ele até parte por ordem de Deus e recria um modelo 3D virtual de
eventos futuros em formato da tampa. Ok, cubra este X-Box, Macintosh,
Sony, Samsung ou Microsoft. Não pode ser feito; impossível.

Eu caminhei até onde meus joelhos permitiram e me joguei no chão
em adoração a Deus no Trono. Coloquei meu rosto no chão e sorri ao ver
dentro desse mar sólido de pedra de vidro azul. Eu o vi mover-se com
fluidez, como ondas de movimento. Era quente ao toque e profundo. Eu não
entendo ainda; simplesmente fascinante. Fiquei algum tempo louvando a
Deus por Seus milagres. Ele com certeza é tão bom.

ATUALIZAÇÃO: Acabei de receber um milagre do meu oftalmologista
hoje. Meu olho está ótimo. “Vai piorar antes de melhorar, mas o
sangramento parou.” Afirmou o meu médico. No entanto, há mais. Achei
que precisava de novos óculos porque minha visão estava embaçada. Em
vez disso, o médico disse: “Erin, seus olhos estão curados. Você realmente
não precisa mais de óculos. Talvez óculos de leitura leves, mas sua distância
é boa.” Eu disse a ela:

"Como isso é possível?" Ela disse: “Vemos isso normalmente em
pacientes mais jovens, mas, honestamente, não posso dizer por quê. Não há
explicação.”

Eu: “Obrigado, Pai. Eu precisava de um sinal e isso era enorme. Você está
me curando e permitiu que essa hemorragia em meu olho me mostrasse que
está ouvindo meus gritos de socorro. Então, obrigado. Meus filhos ficaram
em choque porque meus óculos lhes deram dor de cabeça ao
experimentá-los. Eu precisava deste sinal, Pai, para me encorajar depois de
estar tão triste esta semana.”

Deus: “Eu ouvi seus gritos, Erin, e estou respondendo às suas orações.
Permaneça no seu curso e não tenha medo. Seus sonhos o incomodam
porque você entendeu que a hora não está mais longe. Conforme a mulher
trabalha, as contrações ficam cada vez mais próximas um pouco antes do
nascimento.”

Eu: “Pai, este foi um parto muito longo e difícil e deu origem a tantas trevas.
O Senhor colocou Mateus 24 constantemente diante de mim em meus
sonhos e em meu coração. Este parece ser o momento, e Isaías 66
também.”

Deus: “Foi-te mostrado o que está para acontecer. Você viu um rio pacífico e
depois outro manchado de sangue, resultado de guerras. Isso não é
nenhuma surpresa, pois isso foi predito por Meu Filho. Tudo o que Ele falou
acontecerá. Isso não é fluido e mutável. Eu não desisto.”
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Eu: “Pai, qual era o propósito do segundo sonho?”

Deus: “Portanto, aqueles que se preocupam em ouvir ou ler o que está
escrito podem se desviar de sua maldade. Você viu uma favela em uma
nação outrora grande sob Mim, dedicada a Mim para Meus propósitos e para
Minha glória. Agora o dom foi revogado por suas próprias línguas e eu fui
caluniado. Agora, esta é uma terra sem Deus.”

Eu: “Mas, Pai, ainda há pessoas que te amam. Ainda há muitos que oram.
Tenha misericórdia, Pai.”

Deus: "Eu te digo a verdade, Erin; chegará o tempo em que você não
encontrará nenhum homem justo em uma cidade. O nascimento predito é
daquela época escrita. Você poderia dizer, de uma perspectiva terrena, o
nascimento do mal. No entanto, você estaria errado. O mal nasceu com a
queda do homem. O homem não comeu apenas um fruto ruim; o homem
entregou-se à mentira de que o mau é bom e o bom é mau.

"Os tempos, como o de Noé, estão se aproximando e não há sinal de
parar o que está por vir, mas é bom para aqueles que moram aqui no céu e
é um dia de grande sofrimento e dor para aqueles que permanecem na
Terra. Seu sonho mostrou o que há de pior no homem. não haverá
necessidade de vasos caros, mas alguém venderá tudo para ter um, mas
não precisará de dinheiro para comprar a salvação, que é gratuita”.

Eu: "A qualidade de todas as coisas aqui no Céu não pode ser comparada a
nada na Terra. É melhor no céu. Fiquei enojado quando vi o leilão. Eu me
senti horrível porque sabia que essas pessoas não tinham conhecimento ou,
se tinham, não acreditavam. Em uma favela, onde você colocaria um vaso
Tiffany de 1,50 metros de altura? Seria destruído, lascado ou roubado.”

Deus: “Muitos serão como vasos. Agora, o que mais você viu?"

Eu: “Estava pútrido. Fui na área da fruta, mas a fruta estava ruim. Havia
aranhas por toda parte, mas pior, havia besouros de esterco e esterco de
sete centímetros de espessura no chão. Eu podia sentir o cheiro de esterco e
ouvir o som dos besouros clicando e esfregando as conchas. Foi horrível."

Deus: “Aqueles que são capazes de permanecer fiéis em tudo isso usarão a
Coroa da Vida. Eles perderão até suas cabeças, mas ganharão a Coroa da
Vida Eterna. Escrevi seus nomes nas palmas das Minhas mãos e não os
esqueci, embora eles se esqueçam de Mim por um tempo e Me troquem por
vasos.

Quando a escuridão chegar, eles se lembrarão de Mim. Eles passarão
pelos problemas mais difíceis na terra amaldiçoada. Eles suportarão todo

7



tipo de calamidade. Eles suportarão a ausência da luz. Eles viverão com
medo.

Muitos que eram cegos terão o véu removido e desmaiarão com a
visão que os rodeia. Será um momento como nenhum outro. Eles terão
sede, mas beberão apenas fel. Eles terão fome, mas não terão o que comer.
Eles vão orar, mas ninguém vai responder. Eles vão implorar, mas ninguém
terá misericórdia.”

Eu: “Pai, por favor, mostre-me como posso fazer mais. Eu quero fazer mais."

Deus: “Me permita trabalhar através de você. Ainda há tempo. O
nascimento ainda não chegou porque não apresentou uma coroa. O trabalho
de parto está acelerando e a dor está aumentando, mas o nascimento ainda
não apareceu.”

Eu: “Pai, acho que entendo. Será como nos dias de Noé.”

Deus: “Sim, está escrito. Agora, sua cura continua. Nem tudo é sempre
como você pensa. Existem razões. Ao olhar para trás, você terá a imagem
completa do que estou pintando.”

Eu: “Obrigado, Pai, por curar meus olhos.”

Deus: “Não terminei. Isso é o suficiente por hoje.”

Eu: “Eu te amo”.

Deus: “E Eu a você, Erin. Não se preocupe, entendeu?”

Eu: “É difícil, Pai. Esta é uma mensagem difícil e impopular.”

Deus: “Algumas pessoas entendem uma mensagem de 'sentir-se bem' e
ouvem. A maioria foge da mensagem de 'sentir-se mal' porque gosta daquilo
que é bom para seus apetites carnais. Mensagens do tipo 'sinta-se bem'
tornam-se possíveis primeiro Me temendo e aceitando a verdade sobre as
manchas do pecado.

“Muitos querem que essas mensagens sejam lavadas de branco para
que possam ignorar suas condições. O sintoma do pecado é a morte.
Aqueles que aceitam sua condição de pecado e se afastam dela, aceitando
Meu Filho, que levou o pecado em nome dos pecadores; bem, estes comerão
bons frutos plantados em solo puro, sem esterco e besouros de esterco.
Entender?"

Eu: “Sim, Pai, oro para escrever com clareza.”

Deus: “Aqueles que me buscam entendem esta mensagem. Isso é fácil.
Escolha um vaso na Terra ou um vaso no Céu? O que é um vaso?”

Eu: “Ele contém flores ou água, como um vaso.”
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Deus: “Agora você entende. Escolha a vida agora. Seja um vaso de
derramamento. Satisfaça a sede dos sedentos com a Boa Nova do que
preparei para quem bebe. Meu filho ofereceu água do poço para a mulher
samaritana no sábado. Não se abstenham de fazer o bem.”

Uriel me trouxe para cima e para fora da porta de Deus.

Eu: “Uriel, oro para entender”.

Uriel: “Deus está chamando você para levar as Boas Novas, água para
aqueles que têm sede. A dor do seu parto; não te deu sede? Você entende
que muitos ficarão em choque quando o grande e terrível Dia do Senhor
chegar. Ele está exigindo que você peça Sua orientação em todas as coisas.

“Ele irá fornecer-lhe ajuda. Não conduza ao seu próprio entendimento.
Em todos os seus caminhos, siga-o. Agora, Ele colocou Mateus 24 em seu
coração, assim como Isaías 66. Os Salmos 91 e 16 também o nutrem.

Não se preocupe, Erin, anime-se.

O sonho acabou.
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