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205 - Nomes de Deus,
Sete Torres e os Gafanhotos

Recebido na quinta-feira, 23 de junho de 2016

Observe que este sonho foi bastante longo e levou três visitas separadas ao
longo de várias horas e quase doze dias para ser concluído. Comecei este
sonho no dia de Pentecostes, domingo, 12 de junho de 2016 e continuei no
Dia dos Pais, domingo, 19 de junho de 2016 antes de finalmente terminar na
quinta-feira, 23 de junho de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por enviar Jesus; obrigado pelo Espírito Santo; obrigado por
milagres; obrigado por bênçãos; obrigado pela promessa do céu; e obrigado
pela comunhão contigo! Estou maravilhado com as tuas mãos poderosas e
com a sabedoria das tuas obras.

Deus, Você é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mesmo que Você
nunca mude, Você também nos mostrou que está fazendo uma 'coisa nova'.
Eu Te louvo hoje porque em nosso tempo de preocupação e incerteza, Você
ainda envia ajuda do Seu santuário.

Você permanece em nosso meio e sabe sobre nossas necessidades
antes mesmo de perguntarmos. Nunca poderei agradecer o suficiente por
tudo o que você fez. Você é incrível em poder e glória e grande é Você,
Senhor.

Pai, vejo como o Senhor falou aos corações dos homens e como somos
procurados por Ti, embora raramente venhamos a Ti apenas para nos
abrirmos à ação de graças por tudo o que Tu tens feito por nós.

Há uma música que toco sem parar no meu carro e agora me pego repetindo
as palavras sem parar. Senhor, muito obrigado por inspirar as canções, “He
Is”, de Aaron Jeoffrey, e “The Names of God”, de Laurell Hubeck.

Aqui estão as letras de “He Is”, de Aaron Jeoffrey, que fala de todos os
Seus 'títulos' na Bíblia:

Em Gênesis, Ele é o sopro da vida.
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Em Êxodo, o Cordeiro Pascal.

Em Levítico, Ele é nosso Sumo Sacerdote.

Números, fogo à noite.

Deuteronômio, Ele é a voz de Moisés.

Em Josué, Ele é a escolha da salvação.

Juízes, legislador.

Em Rute, o parente redentor.

1º e 2º Samuel, nosso profeta de confiança.

Em Reis e Crônicas, Ele é soberano.

Esdras, um escriba verdadeiro e fiel.

Em Neemias, Ele é o reconstrutor de paredes e vidas quebradas.

Em Ester, Ele é a coragem de Mordecai.

Em Jó, o redentor atemporal.

Em Salmos, Ele é nosso cântico matinal.

Em Provérbios, o grito da sabedoria.

Eclesiastes, a época e a estação.

No Cântico de Salomão, Ele é o sonho do amante.

Ele é, Ele é, Ele é!

Em Isaías, Ele é o Príncipe da paz.

Jeremias, o profeta que chora.

Em Lamentações, o clamor por Israel.

Ezequiel, Ele é o chamado do pecado.

Em Daniel, o estranho no incêndio.

Em Oséias, Ele é fiel para sempre.

Em Joel, Ele é o poder do Espírito.

Em Amós, os braços que nos carregam.

Em Obadias, Ele é o Senhor nosso Salvador!

Em Jonas, Ele é o grande missionário.

Em Miquéias, a promessa de paz.

Em Naum, Ele é nossa força e nosso escudo!

Em Habacuque e Sofonias, Ele é o líder para o avivamento.
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Em Ageu, Ele restaura a herança perdida.

Em Zacarias, nossa fonte.

Em Malaquias, Ele é o Filho da justiça ressuscitando com cura em
Suas asas!

Ele é, Ele é, Ele é!

Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Ele é Deus, homem, Messias!

No livro de Atos, Ele é fogo do céu!

Em Romanos, Ele é a graça de Deus.

No Coríntios, o poder do amor.

Em Gálatas, Ele está livre da maldição do pecado!

Efésios, nosso tesouro glorioso.

Filipenses, o coração do servo.

Em Colossenses, Ele é a Trindade Divina.

Tessalonicenses, nosso Rei vindouro.

Em Timóteo, Tito, Filemom, Ele é nosso mediador e pastor fiel.

Em Hebreus, a aliança eterna.

Em Tiago, aquele que cura os enfermos.

Em 1° e 2° Pedro, ele é nosso pastor.

Em João e em Judas, Ele é o amante vindo para Sua Noiva.

No Apocalipse, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores!

Ele é, Ele é, Ele é!

O Príncipe da Paz, o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, o
Grande EU SOU!

Ele é o Alfa e o Ômega, nosso Deus e nosso Salvador.

Ele é Jesus Cristo, o Senhor.

E quando o tempo acabar,

Ele é, Ele é!

Aqui estão as letras de “The Names of God”, de Laurell Hubeck, que
fala de todos os Seus 'nomes':

Elohim, o Criador.

Jeová-Shammah, o Senhor está lá.

Adonai, Meu Mestre.
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El, Elyon, o Deus Altíssimo.

Yhwh, você é o Senhor.

Jeová-Rohi, meu pastor

Mekaddishken santifica você.

Jeová-Tsidkenu, O Senhor da justiça.

Digno é o seu nome; digno de todos os meus elogios.

El Roi, o Deus que vê.

Jeová-Nissi, Você é minha bandeira.

El Shaddai, O Todo Suficiente.

Jeová-Jireh, Você proverá.

Rapha, o Senhor que cura.

Shalom, você é minha paz.

Jeová-Sabaoth, O Senhor dos Exércitos.

El Olam, o Deus eterno.

Digno é o seu nome; digno de todos os meus elogios!

Pai, só de escrever essas letras me muda e não posso deixar de ficar
maravilhado com o Senhor. Obrigado, Pai, pois Você é meu presente e Jesus
é meu maior tesouro. Meu coração mudou para sempre e eu te agradeço e
te louvo por tudo o que fizeste tão poderoso és tu, Senhor.

Pai, você me disse que no dia 1 de Junho marcou um tempo
significativo. Desde do dia 1 de Junho, eu senti algo na atmosfera mudar e
até mesmo meus sonhos mudaram. Os sonhos agora envolvem cura e
transformação, mas também o contraste de uma enorme atmosfera de
escuridão ao mesmo tempo.

Eu vi luz no meio da escuridão, bem como milagres, mas também vi
algo como uma enorme onda de energia de Você quando a luz foi finalmente
removida deste lugar e a vela se apagou.

Eu então vi uma enorme Menorá dourada quando o último braço
estava sendo extinto. Uma vez extinta, eu primeiro ouvi o silêncio e então os
portões do Hades se abriram de repente e essas coisas horríveis saíram
sobre a terra e para aqueles que permaneceram.

Depois de ver isso, mais uma vez reiterou que tinha havido uma
mudança extrema na esfera espiritual no dia 1 de Junho. Todos em nossa
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casa podem sentir que uma batalha está sendo travada nos céus e ao redor
de nossa propriedade. Na verdade, eu sinto que fomos atingidos por vários
dardos inflamados esta semana devido a esse aumento na guerra entre os
anjos que nos protegem do inimigo e as forças demoníacas que vêm contra
esses anjos.

Tudo isso pareceu começar quando fomos atacados várias vezes no
início desta semana, fora do perímetro dos anjos que protegiam nossa casa
por meio do uso de forças externas e inimigos. No entanto, experimentamos
alguns calções de perímetro que ocorreram quando o inimigo usou meus
filhos como pontos de entrada.

Como resultado, estamos lutando em todas as frentes agora e somos
atingidos simultaneamente por exaustão, ansiedade, preocupações com
finanças, saúde e família extensa, apenas para citar alguns. Eu
pessoalmente fui atingido por tantos dardos inflamados vindos de todas as
direções possíveis que finalmente fiz a escolha sábia de dar tudo isso a Você,
Pai, pois não era mais capaz de me defender desses ataques implacáveis
  sozinho.

Durante os problemas desta semana, Você, então, me lembrou que a
piscina abrirá em breve. No ano passado, pensei ter removido a maioria das
coisas e itens anteriores que carregava conosco de nossa antiga casa, mas
rapidamente percebi que precisava aliviar ainda mais minha carga.

Eu tinha guardado vários itens em nossa garagem que eu tinha
reservado apenas para a oportunidade certa de dar a uma família especial.
Orei ao Senhor para trazer alguém com uma necessidade para que eu
pudesse abençoá-lo com esses itens. Pouco tempo depois, na semana
passada, fui convidado para ir à casa dos pais de um dos colegas de classe
dos meus filhos.

Esta família passou por momentos muito difíceis ao longo dos anos e
eu disse a eles que tinha alguns itens para a casa deles se eles estivessem
interessados   neles. Embora eu sinta que se eu revelasse tudo o que queria
dar a eles, pareceria uma tentativa de me elevar, então vamos apenas dizer
que Deus colocou em meu coração dar a eles de uma forma extravagante.

Assim que aceitaram nossa oferta, meus filhos participaram do
processo e a alegria nos rostos desta família foi impressionante quando
trouxemos esses itens para sua casa. No entanto, não estava apenas dando
alegria a esta família, mas meu filho notou que até eu parecia 'ridiculamente
feliz' durante toda a mudança e configuração desses itens em sua casa. Nas
palavras de meu filho: 'Mãe, você parecia ainda mais animada do que eles.'
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Bem, meu filho estava certo, pois eu estava tão animado para ver
várias das minhas peças mais bonitas do meu passado encontrar um novo
lar tão maravilhoso. No entanto, quando realmente pensei mais sobre isso,
me lembrei que essas coisas não eram realmente minhas, mas todas eram
de Deus. Muitos dos móveis eram de uma loja que eu possuía e alguns
desses itens eram muito valiosos, embora alguns ainda tivessem as
etiquetas de preço que eu havia etiquetado.

Conforme movíamos esses itens para a casa deles, percebi que os
itens me lembravam de uma época promissora, mas ainda de uma época
que não existia mais e nunca seria novamente. Fiquei maravilhado com o
fato de ter tentado vender muitos desses itens várias vezes depois que
minha loja também fechou, mas que esses itens simplesmente não vendiam.
Isso pareceu confirmar para mim que Deus se referia a esses itens para esta
época e, em vez disso, para esta família.

Mais tarde, quando esta família me perguntou por que eu estava
dando todos esses itens, eu disse a eles que Deus possui tudo e Ele queria
que eles tivessem. Embora eu não tenha certeza de que isso ressoou com
suas crenças, visto que eles não são cristãos, essa era a verdade.

Depois de mover todos os itens que eles desejavam para sua casa, me
senti chamado por Deus para doar o que ainda restava para um hospício
local, bem como para outros lugares que Deus me direcionou.

Deus então me revelou que 'minha piscina' na verdade era um símbolo
de um vaso maior e essa 'piscina' era na verdade um lugar onde as pessoas
nadavam para se refrescar do calor. Então, lembrei que o tanque de Betesda
também era um local de cura. Ele me lembrou mais uma vez que a piscina
abriria em breve e que eu deveria continuar a me preparar para isso.

Pai, o dia está lindo aqui, pois é uma manhã ensolarada e os pássaros
canoros estão louvando ao Senhor do lado de fora da minha janela. A brisa
faz com que as folhas cantem com o seu movimento e, aliado ao som do
riacho e da cachoeira, é tão relaxante.

Assim que escrevi a última frase, vi um movimento com o canto dos
olhos em nosso quintal. Quando parei para olhar, vi que havia uma corça
caminhando cautelosamente em nosso gramado. A corça era tão adorável
que parei para tirar algumas fotos.

Pai, obrigado por nos conceder este lugar seguro e lindo para nos
refugiarmos, pois o deserto era uma opressão brutal para mim e meus
filhos. Embora estivéssemos mais perto de mais recursos no deserto, essas
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foram apenas distrações, pois nada se compara a este tempo de comunhão
contigo. Obrigado, Senhor, obrigado e obrigado novamente!

Neste Dia dos Pais, lembro-me do glorioso presente que você tem,
Senhor Deus. Você é o Pai que dá bons presentes aos Seus filhos e eu sou
muito grato por suas bênçãos. Às vezes, quando fico ocupado e distraído,
não consigo ir até Você e, quando não vou até Você, sinto isso em meu
coração.

Por sua vez, não vir até Você significa que acabo carregando mais
fardos e agarrando-me a mais do que preciso. Perdoe-me, Senhor, por estar
presente, mas não totalmente em Sua presença. Eu te amo e desejo estar
em sua presença e livre de meus fardos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu me encontrei em um novo lugar no céu. Eu estava em um
caminho perto do que parecia ser um penhasco em cascata de trepadeiras
floridas. Foi lindo e vi tantas variedades de flores que nem consigo descrever
todas.

Concluí que todas as cores nessas flores representavam o espectro
celestial de Deus, pois era um arco-íris de cores que nunca poderia ser
igualado na Terra. No meio dessas flores havia uma bela cachoeira caindo
diretamente no caminho. Apesar disso, de alguma forma, por baixo das
quedas, o solo permaneceu seco e não estava molhado. Novamente, não há
equivalente na Terra, então isso é difícil de descrever.
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Tradução: Rock Wall: Parede de Pedra; Canopy Cascading Flowers: Flores de Cobertura da Cascatal; Path:
Caminho; Waterfall: Cachueira; Light Blue / Green Water: Azul Claro / Água Verde

No entanto, isso fica ainda melhor. Enquanto caminhava por este
caminho diretamente sob a cachoeira, não me molhei e tive que sorrir. A
fragrância das flores era incrivelmente bela e havia um toque de óleo de
almíscar junto com o cheiro doce das vinhas e flores. Foi absolutamente
incrível respirar.

Parei para olhar mais de perto as flores e fiquei surpreso ao ver que
elas cresciam nas fendas da rocha. O que tornou isso ainda mais estranho
de uma perspectiva terrena é que eu não conseguia ver nenhum solo ali,
apenas rocha.

Eu: “Hmm, pai, as flores podem crescer direto das rochas aqui no céu?
Como isso pode ser?"

Eu ri ao pensar em Mateus 13:3-9, onde Jesus usou isso como uma
parábola para ilustrar nossa fé.

Eu: “Claro, Pai, tudo o que é impossível lá embaixo na Terra é possível aqui
no Céu!”

Só então senti uma mão em meu ombro e me virei para ver que era
Uriel sorrindo para mim.

Uriel: “Erin, tudo no céu é possível em relação ao que é bom e criado por
Deus. Isso também significa que as coisas permitidas na Terra que não são
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benéficas ou frutíferas não são permitidas sob o céu. O pecado não frutifica
aqui no céu e não criará raízes. Com Deus fazendo assim, sempre há paz,
conforto e alegria aqui! ”

Eu: “Uriel, como essas flores conseguem florescer sem solo?”

Uriel: Sorrindo. "Fácil. Eles criaram raízes na base sólida de rocha sólida. Ao
contrário da Terra, suas raízes não estão em solo raso, onde brotam
rapidamente, mas queimam rapidamente com o calor do sol. Aqui no Céu,
sua raiz é profunda, seu plantio é firme, eles se alimentam da água do Rio
da Vida e florescem sob o 'Filho' que não os queima aqui ”.

Eu: Rindo. “Uau, esta é uma parábola celestial, mas diferente, pois sinto
uma confirmação de que esta é uma testemunha do incrível poder de Deus,
pois Ele é o Deus do encantadoramente impossível.”

Uriel: “Erin, Deus pede a sua presença. Você virá?"

Quando Uriel estendeu sua mão para mim, eu ansiosamente ofereci minha
mão a ele. Quando nossas mãos se encontraram, estávamos
instantaneamente na porta de Deus. Quando me virei para olhar o quadro
de avisos atrás de mim, ri quando mais uma vez havia uma flecha enorme e
a palavra “Deus” apontando para a porta.

Eu: Eu ri e voltei para Uriel. "Ele está chateado porque já faz um tempo?"

Uriel: Sorrindo. "Não, Erin, Ele não está chateado porque gosta da sua
companhia."

Eu: “Às vezes é difícil imaginar que Deus gosta da minha companhia quando
nem sempre eu gosto da minha própria companhia.”

Uriel: “Erin, não insulte o Deus que te criou porque Ele se agrada de você.
Você agora deve negar a Ele a sua presença?"

Eu: “Ah, não, só quis dizer que estou honrado por Deus achar minha
empresa ou eu encantadora.”
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Uriel: “Se não o fizesse, você não seria convidado dessa maneira. Abrace
tudo o que Deus fez por você e então observe como Ele o abraçará de volta.”

Eu: “Perdoe minhas palavras ociosas ou devo dizer, perdoe minhas palavras
de 'ídolo'.”

Uriel: “Não tenho nada contra você para perdoar, Erin, pois estou apenas
lembrando você de seu lugar aos olhos de Deus. Não se esqueça disso, pois
você não quer se manter em lugares tão baixos que Deus não possa
chamá-lo de lá. Não se esconda da Sua presença.”

Enquanto eu ponderava que pode haver ainda mais nesta afirmação,
Uriel então estendeu a mão e colocou pomada em meus olhos.

Eu: “Uriel, por que você coloca essa pomada nos meus olhos? O que é isso?"

Uriel: "Você já perguntou isso antes, Erin, então pense nisso como uma
nova lente para ver Deus em forma espiritual e que permite que as visões de
Deus sejam costuradas em você."

Eu: “Achei que fosse para poder ver Deus com mais clareza?”

Uriel: “Sim, mas os dois são iguais.”

Eu: “Mas ainda não consigo vê-lo.”

Uriel: "Sim, mas você está se aproximando Dele a cada vez."

Eu: “Então, este bálsamo é como as lentes dos óculos de sol.”

Uriel: “Sim, é semelhante a este e é um tipo de dispositivo de filtragem.”

Eu: “Não saberei ou entenderei de verdade até muito mais tarde, não é?”

Uriel: Sorrindo. "Suas palavras, Erin, agora venha."

Ele abriu a porta de Deus e a luz de Sua presença passou por mim
enquanto eu sentia Sua glória dentro e ao meu redor. Uriel então me trouxe
ainda mais perto de Deus do que antes. No entanto, observe que ainda
estou muito longe do Trono.

Quando os meus joelhos começaram a dobrar e minhas pernas
tremeram, eu sabia que era hora de louvá-Lo. Quando me ajoelhei, o coro
de anjos cantava louvores a Deus que eram tão lindos. Os anjos cantavam:
"Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há
de vir!"

Comecei a adorar a Deus no trono. Eu ainda não conseguia vê-Lo, mas
apenas Sua luz de raios gloriosos. Eu queria em meu coração correr para Ele
e abraçá-Lo porque ansiava por sentar-se a Seus pés e agradecê-Lo como
uma criança faria a seu Pai. Simplesmente, eu desejava ser abraçada por
meu pai!
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Em vez disso, embora Sua presença fosse como uma cobertura de
cura sobre mim, ao meu redor e dentro de mim. Comecei a orar em minha
linguagem de oração. Senti em todo o meu ser que um momento de louvor,
adoração e ação de graças era garantido, pois este era o único verdadeiro
presente que eu poderia dar a meu Pai, que possui até mesmo o gado em
milhares de colinas.

Ao pensar nisso, comecei a sorrir para mim mesmo, porque sabia que
Deus possuía até mesmo o ar que eu respiro e tudo o mais e que Ele era e
certamente não está limitado a apenas mil colinas e algum gado. Agora eu
percebi completamente que isso era apenas uma medida terrestre para que
o homem entendesse o poder de Deus a partir de uma plataforma material.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Sua voz soou mais poderosa do que o som de águas correntes e
trovões. Esta é a única maneira que eu poderia pensar para descrever Sua
voz, pois é aterrorizante e calmante ao mesmo tempo.

Eu: “Pai, eu te amo e te agradeço pelo meu tempo contigo, mas anseio pelo
dia em que poderei estar aqui para sempre. Estou com um fardo e preciso
de ajuda. Desde do dia 1 de Junho, eu senti algo como uma coisa me
afastando feito por Você de todas as coisas boas, não apenas nos Estados
Unidos, mas no Canadá também.

“No entanto, também sinto que esse afastamento está acontecendo
não apenas na América do Norte, mas também na América do Sul, na
Europa e em outras áreas. Meus sonhos estão se tornando muito sombrios e
meu coração está se partindo, pois estou triste em meu Espírito pelos
perdidos.

“Às vezes, minhas lágrimas brotam de mim enquanto choro pelas
coisas anteriores e pelo passado, pois estes pareciam tempos mais simples e
um tempo de um sentimento de segurança e proteção que não existe mais.
Tantas pessoas não te conhecem e meu coração sofre por isso.

“Minha jornada tem sido difícil em sua busca, mas faria tudo de novo
da mesma forma como se fosse a única maneira. Pai, às vezes me sinto
sozinho e isolado, pois é difícil ouvir o que os outros pensam ou dizem sobre
mim.

“Tudo isso me cansa e há dias em que sinto que até meus próprios
filhos se rebelam contra mim. Há dias em que temo os homens, mas mais
do que qualquer coisa, Pai, tenho medo de Ti.”
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Deus: “Erin, prepara como Eu tenho escondido você na minha aljava e
tenho preparado os teus dias. Eu fiz o seu curso e seu nome está sempre
diante de mim, pois seu nome está escrito na palma da minha mão.”

“Você está acostumado a problemas e sofrimentos, pois você tem
clamado a Mim em dor e tem sido testado em todo processo. Você tem
experimentado a rejeição das pessoas mais próximas a você e tem
suportado os golpes de punição da injustiça.

“Como tal, você tem o cuidado de se levantar ao ver isso e
testemunhar como você tem suportado humilhação e perda e, com isso, a
perda de seu orgulho. Erin, você recebeu o 'presente' de uma existência
maltratada quando clamou a Mim para que recebesse um 'coração de ouro'.

“Você nem mesmo recebeu o dom da revelação antes de terminar este
processo de refinamento, pois o coração é enganoso quando falta amor. Um
coração sem amor não tem valor para Mim e não pode ser feito de ouro
como o ouro é refinado no fogo.

“Isso significa que quando você suportou perseguição, ridículo,
maus-tratos, sofrimento, perda e rejeição e ainda teve amor, saiba que há
ouro ali e que a escória foi finalmente foi removida.

“Agora, Eu exijo que você remova suas roupas sujas, pois Eu tenho
agora separado você a vesti com roupas removidas tanto da 'honra' do
orgulho quanto da humilhação. Em vez disso, você tem, agora, vestido
roupas que Eu tenho te dado que tem removido sua nudez.

“Agora, quando eu te chamo de onde você estava para a Minha
presença, coloquei pomada em seus olhos para que agora você possa ver.
Erin, Eu tenho te chamado para um propósito, então você deve esquecer as
coisas anteriores.

“Com você, Eu estou fazendo uma coisa nova. No entanto, você deve
entender que, por ser quem você é para Mim, muitos não aceitarão que fui
Eu Que tenho te preparado para isso e tenho gastado todo o tempo de sua
vida lhe preparando para este tempo.”

Eu: “Pai, o que isso significa?”

Deus: “Você está pronta para o que vem a seguir?”

Eu: “O que vem a seguir?”

Deus: "Erin, você tem suportado o refino, mas agora está disposta a
continuar na fornalha?"

Eu: “Estou triste, Pai, pois pensei que tinha acabado e estava em um lugar
seguro que o Senhor tinha preparado para mim”.
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Deus: “Sim, Erin, você tem como Eu tenho te removido para as árvores e
isso é bom. Enviarei ajuda a respeito de você para proteger você e sua
família em todos os seus caminhos. Eu vou Te prosperar e não prejudicá-la.”

Eu: “Então, sem Ti, Pai, eu não sou nada, então vou seguir a Tua Vontade
em tudo o que eu fizer. Eu não gosto da fornalha porque é difícil, então, por
favor, mantenha-me seguro e me carregue através dela. Pai, estou muito
triste, pois já sei que aqueles que lerem isso apenas em parte verão apenas
que Você está me permitindo continuar através da fornalha e rapidamente
declararão: 'Veja, eu disse a você que ela não está mais em Seu favor '!

Deus: "Então não tema o homem, Erin, pois você deve fazer apenas a
Minha Vontade."

Eu: “Pai, tenho medo dos perdidos. Como faço para orar por eles? O que
posso fazer por eles? Há alguma coisa?"

Deus: “Não, Erin, só para você escrever o que Eu te mostro.”

Eu então senti um estrondo em sua corte como um grande terremoto
e o chão tremeu e o mar de safira de vidro se partiu na minha frente. Lá eu
vi o mundo girando em seu eixo e as muitas camadas diferentes do reino
espiritual ao redor do mundo. Então eu vi o núcleo incandescente da Terra
no centro.

Tradução: Sky Atmosphere Heaven (not eternity): Atmosfera do Céu (Não da eternidade)
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Então eu vi quatro rios de lava quente ou 'Terra derretida' saindo do
núcleo. Dois dos rios provenientes do núcleo entraram em erupção na
superfície da Terra, enquanto os outros dois rios tornaram-se terremotos
massivos.

Depois disso, vi o solo se dividir e várias entidades foram removidas. A
Terra estava turbulenta e o eixo mudou. O deslocamento do eixo não foi
muito, mas 'suficiente'. Eu então vi uma guerra na atmosfera ao redor da
Terra estourar entre o bem e o mal.

Ao mesmo tempo, eu também vi a web ou a 'world wide web' envolver
a Terra com algo como uma 'porta aberta de permissão' para milhões de
lares. No entanto, todas as informações desta fonte estavam agora
obscurecidas e distorcidas e aqueles que deveríamos temer agora estavam
sendo protegidos e adorados e aqueles em quem confiávamos estavam
sendo caluniados.

Então, bem diante dos meus olhos, a Terra se aproximou ainda mais e
eu agora estava visualizando a área do 'Anel de Fogo'. Lá eu vi uma erupção
desencadear uma grande mudança de placas que resultou em várias cidades
experimentando terremotos massivos.

Então eu vi o globo girar para a direita e testemunhei grandes
terremotos na Indonésia, Cingapura e até o Oriente Médio, junto com um
grande aglomerado de terremotos no sul da Europa.

Então, vi um anjo enorme com sete lanças ou dardos. Este anjo então
jogou essas lanças na Terra e eu observei cada lugar em que essas lanças
pousaram, em seguida, experimentou um terremoto de 7.0 ou superior.
Esses terremotos causaram tanta destruição que ninguém poderia estar
preparado.

Eu: “Pai, este parece ser o sinal de quando Jesus virá nos buscar, pois Ele
me mostrou o Anel de Fogo como um dos sinais finais. No entanto, eu tinha
pensado... ”

Deus: “Paciência, Erin, você está vendo o fim desde o início, antes que Ele
suba ao trono em Jerusalém. No entanto, também vou mostrar o que está
sobre você agora e o que está por vir, pois aqueles que procuram dividir
Minha terra experimentarão o julgamento e isso está acontecendo agora.”

Depois disso, baixei um mapa da Europa e do norte da África. Foi-me
então mostrado as várias calamidades que estavam reservadas para essas
áreas. Disseram-me então para desenhar isso em um diagrama abrangente.
No entanto, desenhar geografia não é exatamente meu ponto forte, então o
seguinte é minha melhor tentativa de desenhar o que me foi mostrado:
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Eu: “Pai, eu não conheço muito bem essas áreas da Europa, mas essas
calamidades se parecem muito com as calamidades que os EUA e o Canadá
estão experimentando agora e em breve.”

Deus: “Erin, você se lembra onde está ocorrendo a proposta de paz para
dividir Israel?”
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Eu: “Acredito que seja em Paris?”

Deus: “Visto que esta reunião de líderes se propõe a dividir Israel, Eu os
dividirei enquanto a Minha ira queima.”

Então eu vi enchentes, terremotos e problemas recordes vindo para
todos aqueles contra Israel, onde os EUA também estavam representados.

Eu: “Pai, quando será isso?”

Deus: “A hora é agora e já começou, mas também há mais. Como os
gafanhotos botam 99 ovos, seu deus tem 99 nomes, já que a raiz do
enxame que vem é de Moloque e é um deus cananeu. O enxame já começou
a invadir as terras do norte e seu objetivo é cansar os santos.

“Este enxame criará confusão entre os crentes, pois um véu às vezes
disfarça muitos da verdade. As intenções de muitos serão baseadas na
generosidade e no amor, mas isso se estende a um inimigo que zela pelo seu
deus que é um deus diferente de mim. O resto é revelado pelas sementes
plantadas.

“Quando ocorrem invasões, os invasores moldam a terra para
adequá-la às suas necessidades. Há um clamor para que o mundo se
conforme e se adapte para acomodar esse enxame primeiro, mas isso se
tornará um clamor para também aceitar seus costumes e religião. Logo
chegará um tempo em que todos os que Me adoram serão rotulados de
'desumanos' e aqueles que Me odeiam serão rotulados de 'pacíficos'.

“À medida que esse enxame invade as terras, esses países ficarão
envoltos em trevas e coisas antes aceitáveis   se tornarão proibidas e coisas
agora proibidas se tornarão praticadas diariamente e à vista de todos. Para
piorar as coisas, aqueles que praticam essas coisas não sentirão mais
vergonha, pois sua nudez agora será aceitável.”

Eu: “Pai, estou com medo porque o que Você está falando está acontecendo
agora. No entanto, pensei que seríamos removidos antes que isso
acontecesse. O que dizer da profecia? Quando a noiva é removida?”

Deus: “Me ouça com atenção e escreva enquanto explico isso, visto que a
profecia também inclui o passado e muitos reinos tem caído.

“Erin, quando Eu conceder a você sonhos e visões, não haverá uma
verdadeira compreensão deles até o momento de sua revelação. Embora às
vezes você veja uma parte do quadro geral, tem medo de falar sobre o que
está por vir e sobre o que vou permitir.

“Por favor, entenda que, como você reside em uma área com
características e valores babilônicos, às vezes é mais fácil olhar apenas para
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a região em que você reside. No entanto, hoje Eu mostrei a você regiões
com as quais você não está familiarizada, então Me deixa ajudá-la a
entender isso. Agora, além da Minha terra de Israel, qual das terras
circunvizinhas que também foram criadas por Mim que prosperam?”

Eu: “Bem, aqueles que cercam Israel são mostrados pela mídia como um
deserto e esta terra é marrom, virtualmente sem crescimento, plantações e
rebanhos de animais. As cidades são destituídas e parecem empobrecidas,
exceto pelas propriedades muradas dos muito ricos que lá residem.

“Algumas das cidades parecem muito modernas, mas sempre parece
haver conflito e guerra. De acordo com nossos militares, as pessoas ao redor
de Israel se referem a todos nós como 'demônios' ou 'demônios brancos'. ”

“Quando eu uso o 'Google Earth', as regiões são áridas, mas em
comparação a Israel é bonito, rico e abundante. Embora partes da África
também sejam lindas, todos os países do norte estão devastados pela
guerra e não vejo nenhuma área próspera que não seja feita pelo homem.
Na verdade, parece que todas as nações que cercam e odeiam Israel estão
amaldiçoadas.”

Deus: “Erin, a guerra foi declarada contra os cristãos quando o espírito do
inimigo entrou nestas terras. Por 1260 ciclos lunares, uma vara de punição
foi contra judeus e cristãos lá, até que Eu, finalmente, enviei alívio na forma
de um exército invasor do norte.

“Depois disso, enviei anjos para atacar as terras primeiro com fome e
depois uma invasão de gafanhotos como o mundo nunca tinha visto. Aqueles
que mais tarde não apoiaram o Meu povo contra os punidores e, em vez
disso, permaneceram neutros virando as costas para eles, eu também enviei
gafanhotos sobre eles como um sinal. Isso foi há apenas cerca de cem
anos.”

“Agora, Eu falei com você sobre torrentes e uma torrente é como a
inundação de uma tempestade. No entanto, uma torrente também pode ser
uma inundação de pessoas enviadas para invadir uma terra e devorá-la. Esta
não será uma mensagem popular.

“Erin, Eu falei com você sobre os padrões que uma vez foram, são
agora ou serão em breve. Agora, depois de enviar este enxame, todas as
terras que o enxame invadir passarão por inquietação. Erin, quando Salomão
se casou com mulheres de religiões diferentes, o que finalmente aconteceu?”

Eu: “Salomão te amou e construiu o Templo, mas também construiu templos
para suas esposas.”
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Deus: “Sim, mas não qualquer templo. Salomão construiu um lugar alto
para Moloque bem em cima de Jerusalém. Isso foi construído para
homenagear esse outro 'deus' acima da Minha Cidade e eles até sacrificaram
sua própria semente a esse deus.”

Eu: “Pai, eles até sacrificavam os filhos?”

Deus: “É a mesma coisa hoje, Erin. Os filhos são sacrificados a um deus de
seus pais, aquele que destrói a vida e não a dá. Quando Moloque deu o
fôlego da vida? Quando ele planejou prosperar seu povo? Essa falsa
divindade é uma vara de punição que leva à morte e ao fogo e certamente
não à vida eterna. À medida que esta religião de Moloque se espalhava em
poder, até mesmo aqueles que Me adoravam a seguiram sacrificando seus
filhos por desespero.

Eu: “Pai, tu és Deus, então porque não apareceste a eles? Por que você não
intervém?”

Deus: “Sim, Erin, sim, mas o que então aconteceu é exatamente o mesmo
padrão que tem acontecido no passado. Em todos os lugares para onde meu
povo está exilado, eles prosperam e a terra prospera com eles. Aceitar Meu
povo é abençoá-lo e rejeitá-lo é amaldiçoá-lo.

“Erin, aqueles que os abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que os
amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Esse mesmo princípio se aplica até mesmo
àqueles que aceitam Meu Filho como Aquele que foi enviado para libertar os
cativos.

“Erin, não retirei Minha mão do favor sobre os judeus, pois eles são
Meu povo escolhido, mas permiti esta perseguição a fim de humilhá-los. Isso
não é diferente da perseguição que Eu tenho permitido à aqueles que Me
adoram e aceitam que Eu sou o Deus vivo que salva.”

“Depois dessa punição de 1260 ciclos lunares, mandei socorro, mas
ainda castiguei o império que cerca e vem de Meca, pois o Monte Babel de
Meca é o lugar das 'sete cabeças'.

Você só precisa perguntar: 'Por que eles não forneceram abrigo para
seu povo? Por que eles os rejeitaram em vez disso? Ou eles realmente
rejeitaram?"

Eu: “Você está falando que o plano dessas ‘sete cabeças’ era mandar um
enxame para invadir  a terra da Europa?”

Deus: “Veneno nasceu na Meca. Blasfemia sai da boca do leão de Meca, o
gafanhoto vem de Meca e o dragão negro originou de Meca. Um dia, Eu vou
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remover ela e estabelecer uma nova capital, mas por agora, entenda a
origem da cidade e as ‘sete torres’ que marca ela.”

“Entenda o que vai ser realizado ao enviar uma invasão de gafanhoto.
A enxurrada desgasta os santos e cria confusão e caos. Eventualmente, eles
até mesmo se adaptam e se entregam às práticas e caminhos do deus deles
que é moloque para buscar uma paz falsa.

“Erin, você precisa olhar para trás e ver os último padrão e depois olhe
até o fim dos últimos punidores dos 1260 dias. Olhe para o preço da comida
e o aumento do preço do pão.

“Por 50 anos de seca, gafanhotos, fome e doença, Eu tenho removido
e punido aqueles que perseguiram Meu povo. Eu depois castiguei aqueles
que atacaram Minha terra. Quem disputa isso? Agora, a mesma coisa está
acontecendo de novo.”

“Erin, Minha terra não vai ser dividida. Enquanto o mundo está sendo
invadido por esse enxame, Eu vou enviar ‘cobras’ ou tornados vindo do céu,
ventos, eras do mar e calor insuportável. Até mesmo com recorde de
inundações, tremor e fogo, muito poucos irão reconhecer Quem é que está
deixando os anjos do Céu castigar a terra.

“O próprio inimigo que essa terra tem mostrado misericórdia e até o
levou até as suas fortalezas, ele vai destruir suas torres e a terra vai parecer
mais como o lugar de onde o enxame veio. O enxame vai se sentir em casa
porque ele não é estranho a morte e destruição e serão because they are no
stranger to death and destruction and as such will be inalterados pelo caos.

“A nação que era tão grande que Eu abençoei e prosperei será agora
olhada com terror. Em vez das pessoas Me clamarem em humildade, eles
vão Me amaldiçoar com seus lábios. Entretanto, apesar disso tudo, Eu vou
encurtar o tempo de castigo para 1260 dias.”

Eu: “Pai, Eu estou com medo.”

Deus: “Não fique, pois Eu tenho colocado sentinelas em suas paredes e Eu
tenho colocado você num lugar seguro até o dia que Eu vou te chamar.
Agora, escreva claramente o que Eu tenho falado.”

Eu: “Pai, Eu estou com medo. O que vai acontecer se eu não escrever tudo
certo? Por favor, guie minhas mãos em tudo que eu faço e abri meus olhos
para que Eu possa ver tudo claramente do que Você tem revelado.

“Pai, por favor mantenha meu coração macio e maleável pois o mundo
está se tornando ainda mais escuro. Por favor, de Seu santuário, nos
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prospere até mesmo nesse tempo de seca. Por favor, mantenha-nos seguros
e livres dos esquemas do inimigo. Eu amo Você."

Deus: “Lembre-se de quem EU SOU, onde Eu habito e que Eu amo você.

“Eu vou vir quando você clamar a Mim e Eu vou lhe responder. Eu não
vou te abandonar ou te deixar.

“Lembra que Eu tenho prometido te prosperar e não te machucar.

Eu: Chorando. “Obrigado, Pai.”

Só então, Uriel apareceu para me ajudar a levantar.

Deus: “Erin, não tenha medo, mas alegre-se pois você foi escolhida para um
tempo como esse.”

Uriel me levou para fora da porta de Deus e eu estava um pouco
tremendo.

Eu: “Deus nunca foi tão claro comigo antes?"

Uriel: Sorrindo. “Talves a pomada em seus olhos está funcionando melhor.
Erin, haverá mais e não será fácil, mas até mais difícil. Os anjos ainda estão
castigando a sua terra. A terra do norte de você e ao seu redor são como
portões nos quais até mais irão invadir. Esses enxames de gafanhotos
estragam a terra em diversas formas, mas eventualmente, eles vão até
mesmo cortar a base.”

Eu: “Uriel, eu preciso voltar para o meu sonho de gafanhotos.”

Uriel: “Sim, pois assim você entenderá o padrão. Uma vez que a terra é
invadida pelo enxame, tudo que prospera será destruído pelos invasores,
pois os invasores só tem uma meta e um propósito.

“Enquanto isso, você vai experimentar recordes de colheita de almas
ao redor do mundo pois o grande vento está soprando e haverá uma
derramamento do último movimento do Espírito de Deus antes que a Sua
voz seja silenciada e todos vocês serão removidos. Isso é bom pois o vento
está sobre você.”

Ele sorriu.

O sonho acabou.
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