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238 - Anjo, Jó e o Cordão de Prata

Concluído na quinta-feira, 30 de março de 2017

Este sonho foi iniciado na quarta-feira 22 março de 2017. No entanto, este
sonho levou mais de uma semana e seis visitas separadas para ser
concluído. A última visita ocorreu na quinta - feira 30  março de 2017.

Recebido na quarta-feira 22 de março de 2017 (Visita 1)

Comunhão

Querido pai,

Obrigado! Obrigado por tudo! Você é o Doador de coisas boas. Você
envia chuva quando necessário para o solo ressecado. Você nos envia sinais
quando precisamos, às vezes para nos confortar ou às vezes até para nos
avisar.

Às vezes você faz coisas só porque se agrada de nós e quer nos
mostrar o seu esplendor. Muito simplesmente, estou totalmente pasmo com
todas as Suas boas obras. Estou totalmente pasmo com sua incomensurável
bondade amorosa.

No início desta semana, era o 9 º aniversário do meu coração parar no
trabalho. Os milagres que você providenciou para me permitir sobreviver
foram simplesmente incríveis. Como exemplo, um grupo de paramédicos que
'por acaso' estava almoçando no restaurante ao lado foi alertado e
imediatamente correu para me ajudar.

No entanto, existem realmente tantos milagres vindos de Você que
nem consigo contá-los. Eu sei de tantas vezes em minha vida, e desde o
início, que Você me salvou. No entanto, esses são apenas os eventos dos
quais estou realmente ciente e representam uma pequena fração dos
muitos outros que eu nem mesmo estou ciente.

Quando eu era muito jovem, morei na área de São Francisco / Baía.
Enquanto estava lá, aprendi rapidamente que precisava estar bem ciente das
pessoas ao meu redor e de minhas circunstâncias. Também aprendi a me
comportar com confiança e a nunca parecer fraca ou uma 'vítima'.

Ao fazer isso, ficava sozinho na maior parte do tempo. Mesmo assim,
ainda fui alvo de vez em quando e em certos momentos, mas na verdade
sem nenhum motivo específico. Infelizmente, é assim que as coisas são
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nesta cidade. Qualquer pessoa que cresceu nesse tipo de situação
provavelmente será capaz de se identificar facilmente com o que estou
falando aqui.

De qualquer forma, mesmo que os problemas ainda tenham surgido,
eu acredito que ainda era relativamente 'seguro' sair de casa para estar com
meu grupo de amigos em comparação com o mundo de hoje. Sinto que
mandar meus filhos para esses mesmos lugares agora me deixaria bastante
desconfortável, pois o mundo mudou.

Depois de morar lá por muitos anos, minha mãe decidiu que
precisávamos de uma mudança. Enquanto minha mãe saiu em busca de um
novo lar para nós no noroeste do Pacífico, meus irmãos e eu fomos
brevemente enviados para morar com a família em  Wisconsin.

Enquanto morava em Wisconsin, logo percebi que meu 'ambiente mais
simples' seria muito mais seguro do que a área de São Francisco/Baía. Achei
que, uma vez que não tínhamos mais os mesmos perigos no campo que
tínhamos antes na cidade, eu poderia baixar a guarda. Não adotei um novo
modelo de comportamento nas ruas.

Na cidade, parecia relativamente fácil evitar situações complicadas
simplesmente permanecendo sempre alerta e atento. No entanto, depois de
ouvir tantos moradores locais dizendo repetidamente 'coisas como essa não
acontecem aqui', eu finalmente baixei minha guarda completamente. Foi
então que ocorreu um incidente em que um fazendeiro que não reconheci
parou em seu caminhão para me pedir informações.

Quando eu tinha cerca de 13 ou 14 anos, esse homem me abordou
para pedir informações enquanto eu caminhava para casa sozinho em uma
estrada rural tranquila, saindo de um lago local. Quando me aproximei do
caminhão para dar instruções ao homem, de repente recebi uma mensagem
muito alta e clara de Você ou de um anjo dizendo: 'Erin, vire e corra!'

Por algum motivo, não hesitei nem pensei duas vezes. Eu
simplesmente me virei e fiz exatamente isso. Corri tão rápido que sabia que
aquele homem não seria capaz de me alcançar. Mais tarde, quando voltei
para casa, contei à minha família tudo o que havia acontecido e telefonamos
para as autoridades.

Embora eu não tenha ouvido mais nada sobre esse incidente por
algum tempo, finalmente soube, alguns meses depois, que um homem em
um caminhão com a mesma descrição que havíamos fornecido às
autoridades havia tentado sequestrar uma garota diferente. Embora eu não
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consiga me lembrar se esse homem já foi pego, só sei que Deus me salvou
de algo terrível.

Devido a essa experiência, aprendi que os problemas podem surgir a
qualquer hora, por qualquer meio e de qualquer lugar. O inimigo não
discrimina e odeia a todos nós igualmente. Obrigado, Pai, por me ensinar
essas lições valiosas sobre 'problemas'.

Embora eu seja apenas um dos muitos filhos de Deus, posso dizer que
os problemas realmente têm como alvo cada um de nós. Como resultado,
todos nós devemos estar constantemente 'armados', não importa onde
estamos ou quão seguro possa parecer. Agora que estou mais velho, tenho
muitas histórias para compartilhar com meus filhos sobre os tipos de
problemas  que podem vir de fora de casa.

Em contraste, a grande maioria dos problemas que meus filhos e os
filhos de meu marido enfrentaram vêm de dentro de casa. Há uma
semelhança em tudo isso para cada um de nossos filhos, já que todos os
seus problemas vêm principalmente das pessoas mais próximas a eles,
todos relacionados aos nossos respectivos casamentos anteriores.

Como resultado, seria seguro dizer que nenhum de nossos filhos está
devidamente equipado para 'cuidar' de todos os perigos que os cercam neste
mundo. A maior parte do que eles testemunharam gira em torno de coisas
que continuaram a acontecer a meu marido ou a mim por meio de pessoas
que vêm até nós sem nenhum motivo real.

Um grande benefício para tudo isso é que agora eles também
testemunharam o poder e os milagres de Você, pai. Cada um de nossos
filhos agora viu Você nos libertar desses inimigos, todos de uma grande
variedade de formas sobrenaturais.

Dado o estado do mundo hoje, sei que agora devo entregar totalmente
nossos filhos a você. Eu tenho que confiar totalmente em Você para baixar
habilidades sobrenaturais de sobrevivência para eles sobre o mundo lá fora
e aquelas enviadas contra eles pelo inimigo.

Às vezes, vejo vislumbres da sabedoria divina em nossos filhos, mas,
em outras ocasiões, simplesmente balanço a cabeça em descrença. De vez
em quando, até me pego olhando para o céu e dizendo: 'Oh, Senhor, eles
não durariam dois segundos lá fora quando o problema chegasse. Por favor,
Deus, ajude a todos nós! '

Pai, esta é a nossa nova realidade. O mundo agora está mudando tão
rapidamente que a maioria de nós está despreparada para o que está por
vir. Quem pode saber tudo? Houve uma época em que as notícias na
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televisão eram um terço de cada uma das manchetes, esportes e previsão
do tempo. Agora tudo está nas manchetes e praticamente nenhum tempo é
gasto em  esportes ou no clima.

O mundo agora realmente mudou e parece que a igreja está muito
atrasada na curva de aprendizado. Parece que aqueles que estão atrás do
púlpito não estão mais preparando os santos nos bancos para o que está por
vir e, mais importante, para tudo que está por vir.

Pai, por favor ajude a todos nós! Assim como Você se importou muito
comigo durante toda a minha vida, até mesmo salvando toda a minha
família da morte em uma noite em particular na minha juventude, por favor,
equipe-nos sobrenaturalmente para que possamos sobreviver nas próximas
vezes que virão.

Eu confio em você como você nunca me decepcionou. Quando olho
para trás, agora realmente percebo que Você sempre esteve lá! Eu mesmo
agora me pego parando muitas vezes durante o dia, enquanto meu coração
se enche de admiração por Seu amor extravagante por todos nós. Você me
enche de amor, Pai, e eu te amo muito!

Meu sonho ontem à noite foi incrível.

Sonho 1 - “Um bebê está salvo!”

Faltava pouco para a hora de dormir e eu estava na varanda da frente
observando meus cachorros brincando do lado de fora. Enquanto eu os via
perseguindo um ao outro, de repente ouvi um bebê chorando. Como
estamos bastante isolados, isso não foi normal e fui procurar o  bebê.

Usando o som de seu choro para pesquisar, logo encontrei uma criança
pequena ao lado da minha casa. Quando fui pegar o bebê, percebi que era
um menino que mal aprendera a andar. Ele tinha apenas cerca de 12 a 14
meses de idade.

Quando comecei a pegá-lo, meu coração simplesmente derreteu
quando ele olhou nos meus olhos, sorriu e ergueu os braços para que eu o
segurasse. O pobre rapaz mal tinha roupas, apesar de ainda estar muito frio
lá fora à noite. Sua fralda estava praticamente pendurada nele. Eu poderia
dizer que ele estava nas intempéries há um bom tempo.

Então, levei a criança para dentro. Houve um 'burburinho' em nossa
casa quando todos vieram conferir nosso novo 'convidado'. Enquanto eu lhe
dava um banho quente e o limpava, percebi que ele tinha algumas marcas
estranhas de mordida na pele. Eu então engasguei quando vi marcas de
queimadura nele de um cigarro.
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Enrolei-o em uma toalha e meu marido trouxe uma roupa que havia
encontrado em uma lata de roupas de bebê lembranças de quando meus
filhos eram pequenos. Depois de criarmos uma fralda improvisada com
coisas que tínhamos pela casa, descobrimos que as roupas na verdade
caíam muito bem nele.

O bebê me abraçou com força e eu percebi que ele não queria que eu
o deixasse ir. Fiquei ao lado de meu marido enquanto ele chamava as
autoridades para relatar tudo isso:

Marido: “Houve denúncia de alguma criança desaparecida?”

Despachante: “Não, senhor. Ninguém relatou o desaparecimento de uma
criança.”

Meu marido então começou a explicar tudo o que havia acontecido e
as autoridades tomaram a  informação.

Marido: “Então, o que devemos fazer agora? Devemos levar o bebê para o
hospital?”

Despachante: “Não, senhor. Apenas mantenha o bebê em sua casa por
enquanto.”

Ele então desligou abruptamente na nossa cara, sem mais instruções.
Depois que ambos superamos o choque de tudo isso, meu marido e dois de
meus filhos decidiram ir à loja comprar alguns suprimentos para o bebê. Por
alguma razão, todos nós na casa já estávamos bastante confortáveis com a
ideia de o bebê continuar morando em nossa casa.

Quase 24 horas se passaram e ainda não ouvimos nada das
autoridades. Durante esse tempo relativamente curto sob nossos cuidados,
notamos que a pele do bebê havia cicatrizado e ele não tinha mais cicatrizes.
Ele também estava completamente reidratado e a cor de sua pele parecia
excelente.

Devo admitir que todos nós ficamos felizes com essa reviravolta, pois
todos concordamos que agora sentíamos que esse menino havia se tornado
uma parte bem-vinda de nossa família. Ficamos todos um pouco tristes
porque meu marido voltou a falar com as autoridades.

Marido: “Ligamos ontem sobre o bebê que encontramos em nosso quintal.
Alguém já relatou o  desaparecimento de um bebê? ”

Despachante: Rude. "Não senhor. Ninguém relatou nada ainda. No entanto,
documentamos tudo isso e agora você está em nossos arquivos. Sugerimos
que você apenas fique sentado com o bebê. Não ligue para nós, nós
ligaremos para você.”
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Antes que meu marido pudesse dizer qualquer coisa em resposta, o
despachante desligou abruptamente na cara dele. Fizemos o que nos foi dito
e só cerca de uma semana depois é que alguém finalmente nos contatou.
Um policial bateu à nossa porta sem avisar, enquanto todos nós estávamos
em casa. O bebê rapidamente se escondeu quando meu marido se
aproximou  para atender a porta.

Oficial: “Eu entendo que você nos ligou algumas vezes sobre uma criança
desaparecida?”

Marido: “Sim”.

O oficial então olhou para um homem de aparência assustadora que
estava ao lado dele. Este homem parecia literalmente como se fosse um
demônio. A pele do homem estava cinza e seus dentes estavam
deteriorados. Seu hálito estava rançoso e podíamos sentir o cheiro de
álcool. Sua velha picape estava estacionada ao lado do carro da polícia e
nem parecia em  condições de rodar.

Oficial: “Este homem afirma ser o avô da criança e ser o único parente vivo
do bebê.”

Marido: “Como posso saber se este é realmente um parente? Não vou
entregar este bebê a este homem até ter certeza. Nesse ínterim, o bebê está
bem cuidado aqui.”

Oficial: "Ok, senhor, mas podemos pelo menos ver o bebê antes de sair?"

Marido: “Sim, mas você não vai acreditar que esta é a mesma criança que
encontramos. Ele tinha insetos no cabelo, marcas de mordidas de dentes
humanos e queimaduras no rosto quando o encontramos. Tudo ficou claro
agora.”

Fui levar o bebê ao policial para vê-lo. No entanto, quando o encontrei
onde ele estava tentando se esconder, ele resistiu a ser pego.

Eu: Sorrindo. "Por favor, não se preocupe. Não vamos deixar você ir.”

O bebê ficou tranquilo com a minha voz e logo permitiu que eu o
pegasse sem qualquer problema. Eu então o levei para o oficial. Para nossa
surpresa, o velho engasgou ao ver a criança e tinha uma expressão de
horror no rosto.

Quando o bebê viu o homem, ele apontou para ele e começou a
chorar. Percebemos que ele estava tentando falar conosco, mas não
conseguia dizer nada porque ainda não havia aprendido como. Meu marido
silenciosamente fez uma oração rápida e tocou suavemente os lábios do
bebê.
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Para nossa grande surpresa, o bebê imediatamente começou a nos
contar o que aquele velho tinha feito a ele. Embora ainda com a voz de uma
criança muito jovem, ele estava sendo incrivelmente claro e articulado.
Coisas tão horríveis foram feitas a ele que era simplesmente indescritível. O
velho parecia apavorado e se virou para correr para sua caminhonete.

Enquanto o velho corria, podíamos ouvi-lo começar a gritar uma
confissão. Apesar de confessar tantas coisas, ele também confessou um
assassinato. Ele matou a filha depois de estuprá-la e engravidá-la. Ele nos
disse que ela era a mãe do bebê. Embora ainda em estado de choque, o
policial rapidamente perseguiu o homem.

Com a ajuda de meu marido e filhos, o oficial prendeu o homem por
assassinato e abuso infantil. Depois que o policial pediu ajuda, o bebê
começou a contar ao policial todos os detalhes sangrentos da noite do
assassinato de sua mãe, tudo diante de nossos olhos.

Oficial: “Senhora, vocês estão prontos para liberar o bebê para o Serviço de
Proteção à Criança?”

Filho mais velho: “Você só pode estar brincando. O CPS lidou com nosso
caso de maneira  horrível.”

Outro filho: “Não poderia estar mais de acordo. Embora no início tenham
sido bons conosco, logo começaram a acreditar no lado errado. Logo depois,
eles pararam de acreditar em tudo o que tínhamos a dizer. Não quero que
esse menino seja submetido a esse tipo de tratamento de jeito nenhum.
Simplesmente não tem como!”

Bebê: Olhando diretamente para o oficial. “Por favor, deixe-me ficar. Adoro
eles. Por favor!"

Graças ao Senhor, o oficial soube imediatamente que tudo o que
estávamos dizendo a ele era a verdade absoluta. Embora pudéssemos dizer
que ele ainda estava em grande choque com tudo o que havia acontecido,
ele então se dirigiu ao bebê diretamente.

Oficial: Sorrindo. “Ok, ok, eu entendo. Agora, você tem alguma outra
família?”

Bebê: “Não. Esta é agora minha única família. Estou seguro aqui.”

Oficial: Dirigindo-se a mim e ao meu marido. “Bem, você parece uma
família jovem e  saudável. Você pode e está disposto a assumir este bebê?"

Meu marido e eu nos entreolhamos e ambos tínhamos sorrisos
enormes em nossos rostos. Olhamos então para o oficial e respondemos
entusiasticamente 'sim' ao mesmo tempo.
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Oficial: Sorrindo. “Ok, muito bem então. Vou simplesmente olhar para o
outro lado.”

Quando o oficial se virou e começou a se afastar, o Senhor de repente
baixou algo para o  oficial. Ele se virou para nos dirigir.

Oficial: “Espere um minuto. Eu tenho uma opção ainda melhor.” Ele
caminhou até o velho, que agora estava totalmente contido e sendo 'vigiado
de perto' por nossos filhos protetores. "Bem, agora você vai querer dar a
essas pessoas legais a tutela total, entendeu?"

O policial libertou o homem das algemas para que ele pudesse
escrever. Ele então entregou ao homem um pedaço de papel. O próprio Deus
então assumiu o controle da mão do velho e ele escreveu uma carta
profissional e juridicamente vinculativa, dando-nos a tutela total do bebê.

A carta foi escrita tão bem que até o policial teve que admitir que fora
escrita pelo próprio Deus e não pelo velho. Para nossa surpresa, Deus então
forçou este homem a pedir mais papel. Ele então escreveu uma confissão
completa de cada um de seus crimes hediondos. Isso demorou um pouco,
pois havia tantos crimes.

Nós poderíamos dizer que o homem estava em choque completo ao
observar sua própria mão escrevendo confissão após confissão antes de
assinar a carta extremamente detalhada. Ao terminar de escrever e assinar
a carta, outros policiais chegaram. O 'nosso' oficial era apenas um tabelião
e autenticou as cartas tendo meu marido como testemunha.

Depois que tudo isso foi concluído, Deus deixou o homem à sua
própria sorte e permitiu que seus demônios o alcançassem. Como o velho
ainda não havia sido algemado depois de escrever essas cartas, ele
conseguiu tirar uma das armas de um policial parado ali que acabara de
entrar em cena.

O velho rapidamente apontou a arma para meu filho e puxou o gatilho.
Ouvimos um grande estrondo explodir, mas todos ficamos surpresos quando
a bala simplesmente desapareceu no ar. Ninguém foi prejudicado. O homem
olhou para a arma com um olhar confuso no rosto.

Graças a esse atraso, ele não conseguiu disparar outro tiro. Um dos
outros policiais atirou e o feriu mortalmente. Mais tarde, descobrimos que o
homem havia morrido durante o trajeto para o hospital, o tempo todo
continuando a nos xingar, aos policiais e a Deus.

Como se tratava agora de uma cena de crime, demorou algumas horas
para que tudo se resolvesse. Depois de algum tempo, o único que finalmente

8



restou em nossa casa, além de nós, foi o policial inicial que chegou pela
primeira vez em nossa casa com o velho.

Oficial: Balançando a cabeça. “Não tenho certeza do que foi tudo isso hoje,
mas com certeza Deus está aqui e ainda está aqui com vocês. Esse bebê é
uma criança de sorte.” O policial olhou para mim e para o bebê enquanto se
aninhava em meus braços e sorria. "Então, você é  um garotinho feliz?"

Como o Senhor havia removido a capacidade de falar do bebê, ele
simplesmente sorriu e bateu palmas em completa alegria. O oficial começou
a balançar a cabeça novamente.

Oficial: “Sério, vou precisar ser verificado depois deste!” Ele estava rindo
enquanto continuava a balançar a cabeça em descrença. "Será que estou na
polícia há muito tempo?"

Eu: “Podemos orar por você para que Deus esteja com você em tudo o que
você faz? Você conhece Jesus?”

Oficial: “Eu sei sobre Ele, mas não vou à igreja”.

Eu: “Então Ele está chamando você agora para aceitá-lo. Ele quer você."

As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do oficial. Meu marido
colocou a mão em seus ombros e meus filhos também. O oficial aceitou
Jesus em seu coração. Oramos com toda a armadura de Deus sobre ele.
Então vimos algo incrível no Espírito.

Dois grandes anjos, cada um segurando vasos, vieram até ele. Um
anjo derramou Água Viva sobre ele e o outro anjo derramou óleo sobre ele.
Em um instante, o oficial ficou jovem, forte e muito bonito. Todos nós
aplaudimos. Não é preciso dizer que ele ficou em choque e todos nós
ficamos maravilhados com a grandeza de Deus.

Oficial: “No começo pensei que vocês eram malucos, mas agora entendi.
Uau!!" Ele balançou a cabeça e tinha um sorriso enorme no rosto enquanto
olhava para seu novo corpo. "Então, como poderei explicar isso?" Seu sorriso
então mudou para um olhar de preocupação. “Você sabe que outros virão
aqui assim que me virem!”

Marido: “Sim, mas somente aqueles que Deus chama podem nos encontrar,
então, por favor, não se preocupe. A propósito, veremos você de novo, meu
amigo.”

Quando meu marido o abraçou, uma paz pareceu tomar conta do
oficial. Ele então olhou para cada um de nós e sorriu. Ele abraçou cada um
de nós, começando pelo bebê, e depois nos agradeceu pelo que o Senhor fez
por ele através de nós.
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Oficial: “Isso começou como a pior chamada da minha vida, mas agora se
tornou a melhor 'chamada' da minha vida. Obrigado."

Podíamos ver lágrimas em seus olhos enquanto ele falava conosco.

Marido: Sorrindo. "Não, obrigado."

Eu: “Sim, obrigada! Você salvou a vida de uma criança hoje e Deus lhe deu
muito mais em troca. ”

Ele se virou e voltou para o carro da polícia. Quando ele saiu da
garagem, ele tinha um sorriso enorme no rosto. Ele acenou um adeus para
nós enquanto se afastava. Todos nós sentimos tanta alegria por saber que
este era realmente um dia maravilhoso que o Senhor havia feito.

Sonho 1 terminou.

Recebido na sexta-feira 24 de março de 2017 (Visita 2)

O sonho com o bebê era incomum e parecia incrivelmente real. No
entanto, tive um sonho  diferente que também era incomum...

Sonho 2 - “Seja sábio com suas informações pessoais”

Entrei em uma grande loja que vendia móveis e eletrodomésticos.
Logo fui abordado por um  dos vendedores enquanto olhava ao redor.

Vendedora: “Olá, como posso ajudá-lo hoje?”

Eu: “Olá, estou procurando uma geladeira e uma lavadora e secadora. Você
está realizando  alguma venda especial hoje?”

Vendedora: “Sim, somos. Venha e eu vou te mostrar.”

Eu a segui até uma vinheta encenada de uma lavanderia. Em exibição
estava uma máquina de lavar e secar de última geração. No entanto, ambos
eram rosa neon e tinham confetes  prateados e roxos colados sobre eles.

Vendedora: “Você pode ter este par por $725. Normalmente custam US
$7.500.”

A princípio, fiquei com repulsa pela aparência, mas o preço era tão incrível
que decidi pensar nisso por um momento. Eu os examinei mais de perto
para ver se poderia ou não pintá-los. Embora agora intrigada, decidi que
gostaria que meu marido os visse primeiro.

Eu: “Por que eles são tão baratos? Há algo de errado com eles?”

Vendedora: “Bem, eles são nossos modelos de exibição, então removemos
a bateria de ambos.”
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Eu: “Tudo bem, mas isso não faz sentido. Não pode haver lavadora ou
secadora se eles não tiverem seus tambores. A lavadora não poderia conter
a água. Quanto à secadora... bem, isso é simplesmente ridículo.” Eu balancei
minha cabeça. "Isso não vai funcionar."

Vendedora: “Que pena, são um negócio tão bom.”

Eu: “O que mais você tem?”

Vendedora: “Bem, vou lhe mostrar nossas geladeiras agora.”

Enquanto caminhávamos juntas, expliquei a ela o tipo de geladeira de
que precisava para nossa casa. Ela então me levou a uma vinheta encenada
de uma cozinha e orgulhosamente parou ao lado de uma geladeira em
formato retro em uma camuflagem de caçador rosa e verde  extravagante.

Eu: Rindo. “Essas cores são tão malucas quanto as cores da lavadora e da
secadora que você  acabou de me mostrar.”

Vendedora: “Embora isso possa ser verdade, você não vai acreditar no
negócio que temos com esta geladeira agora. Vamos vender isso a você por
apenas $326, abaixo dos $3.260.”

Eu me animei um pouco devido ao ótimo preço. Em seguida,
inspecionei mais de perto para ver se poderia mudar a aparência da
geladeira para não ficar tão estranha. Enquanto eu fazia isso, ela alcançou
um armário e tirou alguns painéis espelhados.

Vendedora: “Olha, você pode até colocar esses painéis espelhados nele, se
realmente quiser”. Ela os colocou na geladeira. Eu nunca tinha visto nada
assim antes.

Eu: “Hmm, realmente não tenho certeza do que é pior. Talvez eu pudesse
substituir esses painéis espelhados por alguns painéis de aço inoxidável? E
se eu, em vez disso, virasse os painéis espelhados e mostrasse o suporte
cinza metálico?”

Vendedora: “Olha, depois de comprá-lo, você pode fazer o que quiser com
ele”.

Eu: “Então, há algo de errado com isso?”

Vendedora: “Não, funciona muito bem”.

Eu: “Bem, as dimensões parecem perfeitas para o nosso espaço. No
entanto, não posso dizer quão é profundo. Você sabe qual é a
profundidade?”

Vendedora: “Ah, não tenho certeza. Aqui, deixe-me deslizar para fora e
ver.”
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Quando ela começou a puxar a geladeira da parede, fiquei em choque
com a profundidade incrível. Era tão profundo que eu nem conseguia
acreditar nos meus olhos. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim. Eu
medi a profundidade e tinha cerca de 2 metros de profundidade, o mesmo
que a altura.

Eu: Rindo. "Ok, isso é simplesmente ridículo." Comecei a olhar ao redor da
sala. “Eu estou na  câmera? Isso tem que ser algum tipo de piada.”

Para minha surpresa, a vendedora ficou visivelmente insultada. Ela
então se dirigiu a mim como se eu fosse uma criança sendo provocada por
alguém no pátio de uma escola.

Vendedora: “Uau, você com certeza parece muito superficial. O conteúdo
conta, você sabe. ”

Agora que eu sabia que isso realmente não era uma brincadeira,
queria ter certeza de que os  sentimentos dela não permaneceriam feridos.

Eu: “Ouça, eu realmente sinto muito por rir. É que nunca tinha visto nada
assim antes. Como eu chegaria aos itens na parte de trás da geladeira? Eu
precisaria de um braço ou garra para alcançar qualquer coisa lá atrás. Isso
também não bloquearia completamente a entrada em quase todas as
cozinhas?”

Vendedora: Ela parecia feliz novamente e sorriu. "Bem, por que você não
abre?"
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Abri a geladeira e ela começou a se dobrar em várias camadas.
Embora fosse capaz de conter uma grande quantidade de comida, ainda
precisaria de uma parede inteira só para ele.

Eu: “Isso é muito inovador e o preço é fantástico. É o seguinte. Vou comprar
isso para minha garagem. É o único local com o espaço necessário para este
design único.”

Vendedora: “Oh, sinto muito, mas isso não é para ser uma 'geladeira de
garagem'. Simplesmente não posso mais vender esta unidade para você.”

Eu: “Olha, estou aqui para encontrar uma geladeira e estou disposta a
comprar essa de você. Com todo o espaço desta unidade, agora posso adiar
a substituição da minha geladeira quebrada. Minha geladeira atual é difícil
de abrir e não tem freezer, mas posso viver com ela se comprar esta. Eu
costumava ser designer de cozinha e sei que este vai funcionar.”

Vendedora: “Oh, bem, nesse caso, devo levá-lo à nossa sala de design nos
fundos da loja. Agora volte e olhe ao redor enquanto escrevo um tíquete de
venda para esta geladeira.”

Ela apontou para a porta da sala dos fundos e foi embora. Quando
entrei na sala, notei que havia muitos armários de cozinha e amostras de
iluminação para olhar. Quando olhei em volta, não fiquei muito
impressionado com as amostras de exibição.

Enquanto continuava a andar pela sala, dois jovens arquitetos vieram
falar comigo. Eles pareciam muito jovens e eu imaginei que eles poderiam
até ser de algum tipo de programa de trabalho do ensino médio.

Menina: Sorrindo. “Olá, você está procurando novas tendências? Nós os
temos aqui.”

Eu: “Oi. Você poderia me mostrar os acabamentos do seu gabinete?”

Menina: “Claro, eu ficaria encantada.”

Ela então tirou duas frentes de armário diferentes e orgulhosamente
colocou-as na minha  frente.
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Eu: “Hmm, essas são suas únicas opções?”

Menina: “Sim, a menos que você atualize para o personalizado.”

Eu: “Onde estão as atualizações?”

Menina: “Eles estão aqui. Venha comigo."

Ela então me levou até uma parede com centenas de acabamentos
diferentes. Eu: “Nossa, alguns desses são lindos! Quanto seria por um
upgrade?”

Menina: Sorrindo. “As atualizações custam apenas $700 por gabinete.”

Fiquei sem palavras com o alto preço no início, pois esse era, de longe,
o preço mais ridículo de que já tinha ouvido falar. Eu rapidamente reuni
meus pensamentos.

Eu: “Só para ter certeza de que entendi isso, você está dizendo que, se eu
quisesse carvalho, nogueira ou cereja, teria que pagar pelos armários mais
os $700 extras por upgrade de armário? Agora, esse é o preço do armário
inteiro ou apenas da porta? ”

Menina: “Oh, apenas para a porta, é claro.”

Eu: “Como pode ser tão caro? Esses armários são de qualidade medíocre,
feitos de cartolina e a cor é laminada. Com esse preço, uma cozinha em sua
cor cereja custaria cerca de US $200.000 e isso seria apenas para os
armários. Isso inclui pelo menos instalação e hardware?”

Menina: “Isso inclui a instalação, mas não o hardware”.

Eu estava tão distraído com nossas discussões que esqueci
completamente que havia deixado minha bolsa sozinha em uma das mesas.
Dois jogadores de futebol universitários tinham entrado no showroom, mas
não pensei muito nisso, a não ser que eles estavam aqui para visitar aquelas
garotas bonitas. No entanto, a próxima coisa que eu soube foi que minha
bolsa com  meu celular, junto com os dois universitários, tinha desaparecido.
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Eu: “Ok, cadê a minha bolsa? As chaves do meu celular e do carro estão lá.”

Menina: “Eu não vi nada.”

Fui ao balcão de atendimento na frente da loja para usar o telefone.
Liguei rapidamente para a  polícia e contei o que tinha acontecido.

Despachante: “Qual é o número do seu celular? Podemos usar seu celular
para rastrear sua  localização.”

Eu dei a eles o número do meu celular, junto com o número do celular
do meu marido.

Eu: “O que devo fazer agora?”

Despachante: “Ligaremos para o celular do seu marido com mais
instruções.”

Liguei então para meu marido e contei-lhe o que acabara de acontecer.
Enquanto ele dirigia para me buscar, ele recebeu um telefonema da polícia
indicando que eles haviam recuperado todos os meus itens depois de parar
um carro que haviam rastreado usando meu celular. Depois que meu marido
me pegou, dirigimos juntos até a delegacia.

Oficial: “Embora seja muito difícil de provar, sabemos que essas pessoas
fazem parte de um grande anel ou rede que reúne informações pessoais de
suas vítimas. Infelizmente, esta rede saberá tudo sobre você e sua família
hoje à meia-noite.

“Você precisará telefonar para todos os seus bancos, todas as lojas
onde você tem cartões presente, sua seguradora e até mesmo seu
farmacêutico. Você também precisará ter sua casa recodificada, juntamente
com seu veículo.

“Um policial irá segui-lo até o seu carro para verificar se há
dispositivos de desbloqueio para ladrões que possam ter sido instalados em
seu veículo. Você foi comprometido e agora deve tomar medidas imediatas
para detê-los e proteger seu perímetro.”

Eu: “E os meus filhos?”

Oficial: “Bem, eles agora sabem quem são, junto com seus números de
celular.”

Marido: “Devemos ter medo?”

Oficial: “Todos nós devemos ter medo, mas não, pelo menos não antes de
cerca de seis meses na estrada.”

Marido: “Por que seis meses?”

Oficial: “Você não sabe?”
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Eu: “Não devemos ter medo. Devemos apenas temer a Deus. ”

Oficial: Sorrindo. “Sim, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Eles têm
mais medo de você. No entanto, todos vocês devem permanecer atentos,
alertas e sábios! ”

Sonho 2 terminou.

Sonho 3 - “O Gavião Pequeno Evasivo”

Um Gavião em miniatura voou e decidiu que queria se sentar em cima
de mim. O Gavião era tão minúsculo que mal percebi que estava em cima
de mim. Por alguma razão, ela parecia completamente desinteressada em
caçar e só estava interessada em mim.

Decidi tirar uma foto deste passarinho lindamente único com meu
celular. No entanto, sempre que tentava tirar uma foto, ela pulava para a
mão que estava segurando o celular. Depois de muitas tentativas
fracassadas, ri e decidi parar de tentar.

Sonho 3 terminou.

Sonho 4 - “Álcool - Os 'espíritos' realmente têm espíritos”

Fui convidado para uma grande festa em casa de uma fraternidade.
Quando eu cheguei, eu poderia dizer do lado de fora que esta era uma
mansão bastante sofisticada. Enquanto eu olhava para dentro desta casa
enorme, percebi que cada quarto tinha um lustre pendurado no armário. Fui
até um aluno da fraternidade para perguntar a ele sobre essa visão curiosa.

Eu: “Por que você teria esses lindos lustres escondidos dentro dos
armários?”

Aluno: “Gostamos de ter a luz contida para que possamos deixar entrar o
mínimo de luz  possível sempre que precisarmos.”

Eu: “Por que não deixá-los na sala aberta e colocá-los em interruptores
dimmer?”

Aluno: “O quê? Isso é estúpido. Quem mesmo faz isso? Experimente
acordar com uma ressaca e um monte de luzes irritantes.”

Eu podia ver que discutir com ele sobre isso era simplesmente inútil,
então decidi simplesmente ir embora. Não pude deixar de balançar a cabeça
enquanto seguia por um dos corredores. Quando olhei para cada cômodo ao
passar, pude ver que havia um monte de coisas ruins em cada um deles.

Eu balancei minha cabeça novamente, agora percebendo por que
todos eles gostariam tanto da escuridão. Quando finalmente cheguei ao final

16



do longo corredor, ele entrou em uma cozinha. Eu vi um monte de caras
envolvidos em vários jogos de bebida.

Também vi muitas garrafas diferentes de álcool espalhadas por uma
enorme ilha de cozinha. Embora eu tenha notado especificamente gim,
vodka, tequila e uísque na ilha, parecia que 'destilados' de todos os tipos
estavam presentes devido ao grande número de garrafas.

Recebido no domingo 26 de março de 2017 (Visita 3)

Quando entrei na cozinha, havia um 'irmão da fraternidade' parado ao
lado da ilha com uma garrafa de álcool e um copo bem na frente dele.
Havia também dois vasos extremamente valiosos situados perto do centro
desta enorme ilha.

Um dos vasos era um vaso Loetz muito grande feito de vidro
iridescente azul, verde e ouro com sobreposições de prata esterlina. O outro
era provavelmente um vaso Tiffany, pois era feito de ouro característico e
vidro roxo com sobreposições de bronze. O valor desses dois vasos devia
ser em torno de $12.000 cada, mas talvez valessem ainda mais.

Nesse jogo de bebida em particular, parecia que os meninos estavam
tentando pular moedas nesses vasos extremamente valiosos. Se a moeda
errasse, o 'garoto da fraternidade' tinha que 'dar um tiro'. No entanto, se
eles conseguissem quicar a moeda no vaso, todos os outros teriam que
"engolir um tiro".

Alarmado com a precariedade da situação, localizei rapidamente dois
vasos baratos de tamanho semelhante em um dos armários. Esses vasos
eram definitivamente muito mais adequados devido ao risco de danos, então
rapidamente troquei os valiosos vasos. Como os 'meninos da fraternidade' já
estavam bastante embriagados, eles mal perceberam que eu fiz a  troca.

Com certeza, logo depois de trocar os vasos, um 'garoto de
fraternidade' em um estado de embriaguez acidentalmente derrubou um dos
vasos. Enquanto se despedaçava, muitos deles riram histericamente. Não
acreditei na total imprudência, então resolvi procurar uma pessoa sóbria
para perguntar se eu poderia comprar esses vasos deles.

Depois de uma procura considerável, finalmente encontrei alguém que
parecia estar sóbrio. Ao me aproximar dele, reconheci-o de uma foto que
havia visto antes, que o identificava como o presidente da fraternidade. Ele
sorriu para mim quando me aproximei dele.

Eu: “Olá, meu nome é Erin. Só queria perguntar se esses vasos estavam à
venda.”
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Pres: “Oi Erin. Vá em frente e pegue-os. Eles estão com a casa desde o
início e todos nós realmente odiamos esse velho lixo. A propósito, eu tenho
muito mais lá, se você quiser alguma  dessas coisas também.”

Ele me apontou uma pequena sala e me levou até lá. Quando
entramos na sala, vi tantos itens bonitos que teriam um valor incrivelmente
alto em um leilão que fiquei em choque total.

Eu: “Uau, você sabe como essas coisas são realmente incríveis?”

Pres: “Sim, mas costumava haver cinco vezes mais disso nesta sala. No
entanto, uma vez por ano, temos uma festa em que catapultamos essas
coisas para uma cerca de pedra.”

Embora ele achasse tudo isso muito engraçado e estivesse rindo disso,
meu estômago  começou a ficar enjoado com o desperdício total.

Pres: “Se você quiser, apenas pegue, mas eu sugiro que você faça isso
rapidamente, porque você nunca sabe quando iremos trazer nossa catapulta
novamente.”

Eu: “Ótimo, mas gostaria de pelo menos pagar algo por tudo isso.”

Pres: “Olha, eu não quero ou preciso do seu dinheiro e nem o nosso
capítulo.”

Eu: “Tudo bem, obrigada. Vou começar a mover essas coisas
imediatamente.”

Eu rapidamente comecei a mover esses itens valiosos para o meu
carro estacionado na frente. Adquiri alguns itens incríveis, incluindo Tiffany,
Loetz, Weller, Wedgewood, French  Majolica e Belleek.

Também encontrei alguns mapas antigos incríveis, paisagens a óleo,
estátuas de bronze e tapetes persas. Olhando mais um pouco em volta,
também encontrei tinteiros antigos, um relógio muito valioso e uma bela
balança com pesos. Eu balancei minha cabeça enquanto levantava a balança
para inspecioná-la.

Eu: Orando. “Oh Senhor, se os fundadores originais desta ordem fraterna
soubessem o que está acontecendo hoje, eles certamente estariam usando
isso como uma escala de julgamento.”

Depois de carregar o máximo de itens que pude, voltei apenas para
encontrar uma coleção inteira de livros raros. Muitos desses livros raros
foram primeiras edições e alguns foram até assinados. Houve Edgar Allan
Poe, Dickens e até Shakespeare. Embora tudo isso seja um tanto impossível,
tudo o que posso dizer é WOW!
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Depois de procurar mais um pouco, encontrei alguns pergaminhos de
design de William Morris e até mesmo uma planta de casa original de Frank
Lloyd Wright. Eu rapidamente acrescentei que esta sala sozinha continha
vários milhões de dólares em artefatos valiosos. Mais uma vez, fiquei
apreensivo por simplesmente pegar todos esses itens, então falei com o
presidente  novamente.

Eu: “Tem certeza de que posso simplesmente pegar isso? Coletivamente,
esse material vale  uma fortuna absoluta!”

Pres: Rindo. “Olha, Erin, eu não estou bêbado e vou até escrever uma nota
oficial de venda para que você possa finalmente relaxar sobre tudo isso.
Queremos que você pegue.”

Ele então encontrou uma folha de papel e escreveu um recibo de
aparência bastante profissional. Ao olhar mais de perto, vi que ele continha
todas as letras miúdas legais necessárias para remover oficialmente todos
os direitos desses bens e transferir totalmente a propriedade para mim.
Fiquei em choque porque o 'contrato' era bem escrito, justo, legítimo e
juridicamente vinculativo e até mesmo listava uma descrição detalhada de
cada um dos itens  que adquiri.

Eu: “Só para ter certeza, isso é seu para vender, certo?”

Pres: “Eu sou o guardião legal disso, então sim.”

Ele então passou a me mostrar documentos legais que descreviam que
isso era verdade. Fiquei surpreso com todo o esforço que ele estava
colocando nisso para me deixar levar essas coisas. Ele até me forneceu uma
cópia colorida de um documento delineando suas credenciais com as
assinaturas de autorização. Percebi que suas assinaturas em todos os
documentos  combinavam perfeitamente.

Pres: “Olha, se temos permissão para destruí-lo catapultando-o no quintal
ou durante um jogo de moedas de bêbado, se podemos jogá-los fora e
jogá-los no lixo, se a gente mesmo enterrar alguns no quintal sem nenhum
motivo específico, se ninguém vier catalogar ou inventariar nossos móveis e
se ninguém nos policiar, certamente temos o direito de vendê-los ou, neste
caso, doá-los quando quisermos. Afinal, pagamos nossas dívidas.”

Eu: “Ok, obrigada. Embora eu realmente não tenha muito dinheiro comigo,
insisto em pelo  menos dar a você todo o dinheiro que eu tiver.”

Enfiei a mão no bolso e percebi que tudo o que tinha era uma nota de
$10 comigo. Isso era ainda menos do que eu pensava que tinha comigo. Eu
timidamente entreguei a ele e ele sorriu  ao pegá-lo de mim.
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Pres: “Isso é mais do que suficiente porque eu realmente não quero o seu
dinheiro. Terei prazer em vender tudo a você por US $10, apenas para que
vá embora. Aqui, vou agora mesmo  adicionar isso à nota fiscal. ”

Depois de adicionar o preço de compra de $10 à nota fiscal, ele
marcou oficialmente o contrato como 'pago integralmente'. Mesmo ele
sendo tão prestativo e insistente, eu ainda não pude evitar, mas me senti
um tanto em conflito.

Por um lado, me senti um pouco astuto, pois sabia do imenso valor
dessas coisas. Embora eu ache que a fraternidade também gostou, eles
simplesmente não gostaram da aparência daquelas coisas antigas. Por outro
lado, ainda me sentia muito bem com isso, pois sabia que pelo menos
manteria essas coisas protegidas de perigos. Por sua vez, eu seria capaz de
vender esses itens para aqueles que realmente os valorizariam e os
apreciariam como pedaços significativos da história que cada item foi.

Quando terminei de carregar tudo em meu veículo, fiquei chocado ao
descobrir que tudo se encaixava perfeitamente. Eu simplesmente sabia que
deveria haver um anjo me ajudando a fazer tudo isso, pois isso
simplesmente desafiava a lógica de que tudo poderia ter se encaixado tão
bem.

Decidi voltar para a casa para verificar a festa com bebidas uma última
vez antes de partir para sempre. Quando entrei na cozinha novamente,
foi-me mostrado que cada um dos 'meninos da fraternidade' tinha agora
adquirido um 'espírito' de cada uma das respectivas garrafas de álcool de
que estavam bebendo. O que vi a seguir foi difícil de descrever, mas vou
tentar.

Em essência, eu vi algo como um tipo de 'espírito' flutuando para fora
de cada garrafa como uma nuvem. Era quase como o 'gênio' do filme da
Disney, mas sem a clareza. Por sua vez, o "espírito" que entrava em cada
bebedor parecia ficar mais e mais intenso a cada vez que tomavam outro
gole.

O Senhor então baixou uma descrição do que cada um dos diferentes
'espíritos' estava fazendo a esses jovens enquanto eles 'os bebiam':

● Tequila: Aqueles que bebem tequila tornaram-se paranóicos,
travessos, extremamente turbulentos e um  pouco 'loucos'.

● Whisky: Aqueles que bebem whisky tornaram-se violentos. Porém,
pouco antes de se tornarem violentos, eles declarariam que não
poderiam assumir a responsabilidade pelo que estavam prestes a
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fazer. Imediatamente depois de serem violentos, eles então ficariam
com remorso. Este ciclo continuou se  repetindo.

● Bourbon/Scotch: Aqueles que bebiam bourbon/ scotch começaram a
relembrar pensamentos tristes de seu passado que, por sua vez,
pareciam torná-los 'um tanto suicidas'. Eles começavam se tornando
chorões, mas depois ficavam quietos e tristes. Este ciclo continuou se
repetindo.

● Gin: Aqueles que bebem gim tornaram-se lascivos e  cobiçosos.
● Vodka: Aqueles que bebem vodka ficam encorajados, com ciúmes e de

alguma forma fisicamente muito mais fortes do que normalmente
seriam.

● Jägermeister: Aqueles que bebiam Jägermeister começaram a ter
alucinações e muitas vezes começaram a rir sem motivo aparente.

● Rum: Aqueles que bebiam rum tornaram-se sedutores,
exageradamente expressivos e também começaram a rir sem motivo
aparente.

Eu: Orando. “Oh, Senhor, esses 'espíritos' realmente estão dominando o
comportamento desses bebedores. Quando o licor é rotulado como
'destilado', ele realmente é rotulado de maneira apropriada. Não tenho
certeza se cerveja e vinho terrestre são diferentes? Embora eu não tenha
certeza sobre tudo isso, parece sábio simplesmente evitar absorver esses
'espíritos'  completamente.”

Senti que tinha visto mais do que o suficiente, então encontrei a porta
e fui embora. Eu ainda estava em choque com tudo o que tinha no meu
carro e não conseguia acreditar que tudo isso  tinha acontecido.

Sonho 4 terminou.

Pai, em que mundo louco vivemos. Por favor, conceda-nos sabedoria.
Por favor, fortaleça todos nós, pois o que está por vir é terrível. Tudo isso
está vindo para nós tão rapidamente que precisaremos de Você em tudo o
que fizermos, mas ainda mais agora do que nunca.

Recebido na terça-feira, dia 28 março de 2017 (Visita 4)

Sonho 5 - “Um massacre evitado, um homem salvo”

Nota: Este sonho teve um pouco de palavrões nele, mas eu removi os
palavrões e os substituí por '****'. Também há violência e conteúdo
perturbador. Embora eu pudesse simplesmente ter removido tudo isso
completamente, achei que era importante indicar o quão 'na vida real' era
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esse sonho, deixando-o. Para aqueles que podem ficar ofendidos com isso,
por favor, sintam-se à vontade para pular este sub sonho em particular .

Era uma tarde ensolarada e eu estava dirigindo para buscar meus
filhos na escola. Quando fui parado em um cruzamento, um ônibus escolar
que eu sabia que transportava alunos do ensino fundamental começou a
desviar e depois tombou de lado.

Eu rapidamente saí do meu carro e corri para as portas de emergência
traseiras do ônibus. Eu podia ouvir as crianças gritando e chorando. Abri a
porta, entrei e comecei a ajudar as crianças a descer do ônibus até que
todas tivessem saído. Eu poderia dizer que já havia sido transformado, pois
isso era muito fácil para mim fazer.

Quando olhei para as crianças, elas estavam muito confusas e
perturbadas. Por um verdadeiro milagre, nenhuma das crianças teve
quaisquer ferimentos além de alguns arranhões e hematomas. Ao verificar
as crianças, finalmente cheguei às duas últimas crianças que ajudei.

Eles eram gêmeos adoráveis com cerca de sete anos de idade e ambos
usavam chapéus brancos e capas de chuva amarelas. Não pude deixar de
sorrir para mim mesma, pois pensei que suas roupas estavam fora do lugar
para um clima tão bom. Um dos gêmeos acenou para mim.

Gêmeos: “Há um homem com uma arma assustadora na frente.”

Eu balancei a cabeça e coloquei meu dedo nos lábios para mantê-la
quieta. Em seguida, reuni todas as crianças em uma área segura ao lado da
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estrada. Eu apontei rua abaixo para uma área que não podia ser vista do
ônibus e falei alto o suficiente para eles ouvirem.

Eu: “Vocês todos devem ficar juntos e caminhar até lá”. A seguir, apontei
para uma das crianças que parecia mais velha e permaneceu relativamente
composta em comparação com as outras crianças. "Eu quero que todos
vocês o sigam." Eu então instruí o menino mais velho.

“Agora, eu preciso que você conte seus passos. Depois de chegar a
essa curva na estrada, preciso que conte mais 60 passos no total e espere
aí. Faça com que todos fiquem perto de você e espere por ajuda. Você
entende?"

Menino mais velho: “Caminhe até a curva da estrada, 60 passos depois e
espere por ajuda.” Eu balancei a cabeça que sim e sorri. Eu então me dirigi a
todas as crianças novamente.

Eu: “Preciso que todos vocês o sigam, ok? A ajuda está chegando.”

Todas as crianças concordaram com a cabeça. A maioria deles ainda
estava chorando e eu poderia dizer que eles estavam todos com medo.
Depois que eles começaram a andar e eu sabia que eles estariam seguros,
decidi voltar para o ônibus.

Pouco antes de entrar, reconheci uma mãe que tinha acabado de parar
seu carro perto do ônibus capotado. Apontei para as crianças que andavam e
coloquei meus dedos nos lábios para ficar quieto. Por alguma razão, eu não
tinha telefone, então fiz um gesto para que ela  telefonasse pedindo ajuda.

Observei quando ela começou a fazer um telefonema enquanto dirigia
para onde as crianças estavam. Fiquei aliviado porque agora haveria um
adulto lá para cuidar dessas crianças  assustadas.

Entrei no ônibus e pude ver o motorista amassado na lateral, que
agora era o fundo. Quando me aproximei dele, ele parecia estar respirando,
mas inconsciente. Quando me aproximei do motorista, de repente notei um
homem agachado atrás do banco da frente.

Enquanto o homem ainda parecia atordoado e machucado com a
queda, ele ergueu os braços para apontar uma metralhadora "em miniatura"
para mim. Fiquei assustado e agora bastante assustado. Instintivamente,
coloquei minhas mãos no ar. Observação: mais tarde, pesquisei isso nas
imagens do Google e acredito que a arma seja um 'SOFIC 2014 SIG MPX',
mas não tenho certeza  sobre isso.

Eu: “Sou apenas uma mãe ajudando a recolher as crianças. Meu nome é
Erin.”
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Atirador: “Eu não me importo com quem você é. Este motorista idiota girou
o volante antes que  eu pudesse fazer qualquer coisa. ”

Olhei então para o telhado, agora lateral, e estava crivado de buracos
de bala. Estávamos nas janelas à direita dos assentos que agora estavam na
estrada. Enquanto eu queria ir embora, percebi que, se me virasse para
sair, ele atiraria em mim.

Eu: “Então, espere, você ia atirar no motorista?”

Atirador: Gritando. "Não não não!" Ele estava irritado. “As crianças! As
crianças! Eu sou o carrasco e é a hora deles!” Eu poderia dizer que ele
estava saindo de sua concussão enquanto olhava ao redor. “Espere, onde
estão as crianças? Onde diabos eles estão? "

Eu: “As crianças se foram.”

Atirador: “Mas não há sangue? Para onde eles foram?"

Eu sabia que tinha que dizer ao homem o que ele queria ouvir. Senti que, se
não o fizesse, ele sairia do ônibus e começaria a atirar nos espectadores que
agora se reuniam.

Eu: “Olha, você realmente bagunçou essas crianças. Não tenho certeza se
eles vão mesmo fazer isso.”

O homem parecia perturbadoramente feliz e satisfeito com isso e que, no
mínimo, as crianças estavam estressadas e sofrendo. Então apontei para o
motorista.

Eu: “O piloto parece estar em péssimo estado. Posso verificá-lo?"

Atirador: “Não, não, não! Eu deveria atirar nessa cabeça de merda. ”

Ele apontou a arma para a cabeça do motorista e percebi que ele
estava prestes a puxar o gatilho. Eu sabia instintivamente que precisava
distraí-lo imediatamente.

Eu: “Ok, ok, ok. Olha, está tudo bem. Ele não consegue nem se mover. Ele
provavelmente já está morto. Eu não desperdiçaria suas balas. Você pode
precisar deles para mim, certo?"

Eu sorri e ri para tentar aliviar o clima. No entanto, na realidade, não
conseguia acreditar que tinha acabado de dizer isso. Ele então riu também e
achou engraçado.

Atirador: “Ah, então você também quer morrer hoje?”

Eu: “Bem, eu não planejava fazer isso hoje.” Eu ri. “No entanto, eu já sei
que o Céu é incrível, pois já morri antes.”

Atirador: Rindo. "Oh, ok, isso explica suas 'bolas'."
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Eu: “Bem, da última vez que verifiquei, não tinha nenhuma 'parte
masculina'.” Eu ri novamente, pois sabia que meu humor parecia estar
acalmando-o.

Atirador: “O céu é uma merda. O inferno é para onde estou indo.”

Eu: “Sério? Você já esteve lá? Tive amigos que viram e sei que mudou suas
vidas. Eles nunca desejariam isso para ninguém. Eu sei que Jesus não quer
você lá.”

Ele parecia confuso e, enquanto balançava a cabeça e segurava a
testa, percebi que ele tinha um ferimento feio na cabeça. Embora difícil de
ver por causa de seu comportamento ameaçador, ele era na verdade um
cara de aparência normal que eu acreditava que muitas mulheres achariam
atraente.

Ele tinha cerca de 30 anos, cabelo escuro e olhos azuis penetrantes.
Ele estava vestindo jeans, uma camiseta preta com gola redonda e uma
jaqueta moderna de couro preto de corrida.

Atirador: “Quem diabos é você? Você é algum tipo de freira pregadora?
Talvez eu deva atirar em você. Você poderia ser um anjo.”

Eu: “Bem, eu não sou nenhum desses. Talvez hoje seja meu último dia. Se
esta é a vontade de Deus, então vá em frente e atire!”

Ele ergueu lentamente sua arma até apontar bem para o meu coração.
Enquanto tentava parecer calmo na esperança de que ele mudasse de ideia
e não atirasse em mim, eu estava realmente pensando: 'Oh, Senhor, isso vai
doer.' Comecei então a pensar em meu marido e em meus filhos.

Ele fez algo com sua arma e ouvi um estranho som de bloqueio.
Observei seu dedo enquanto ele apertava o gatilho. De alguma forma, tudo
isso parecia acontecer em câmera lenta. Sons altos de tiros perfuraram o ar
enquanto ele atirava em mim sem parar.

Quando ele parou de atirar, olhei para o meu torso, mas nada
aconteceu comigo. Ele apontou a arma para "o telhado", que agora era a
lateral do ônibus, e atirou novamente. Tantos tiros crivaram o ônibus que ele
começou a parecer "queijo suíço". Enquanto a câmara automática
continuava disparando, ele virou a arma para mim.

Quando estava prestes a atirar em mim, respirei fundo e me preparei
para morrer. Enquanto ele atirava na minha cabeça e no meu corpo pelo que
pareceram vários minutos, o que eu sei que não poderia ter sido, percebi
que, mais uma vez, nada havia me atingido. Suspirei e senti um grande
alívio.
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Olhei para trás e percebi que as balas formavam uma silhueta
estranha em minha cabeça e corpo. De repente, senti meu 'interior se soltar
involuntariamente' e eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para
impedir. Porém, pouco antes de 'isso' acontecer, senti Deus me fortalecer.
Obrigado, Pai, o 'sentimento' então foi embora tão rápido quanto veio.

Atirador: "Ok, Erin, quem diabos é você?"

Eu não conseguia acreditar que ainda estava calmo, pelo menos por
fora. Eu sabia que, se Deus não tivesse me fortalecido, eu teria desmaiado
de terror por tudo isso.

Eu: “Eu sou apenas Erin. Agora, qual é o seu nome?”

Atirador: “Trey. Meu nome é Trey.”

Eu: “Olha, Trey, acredito que Deus tem um plano para você e que hoje pode
ser o dia em que  você O encontrará”.

Apontei para uma 'janela lateral', que agora era o telhado. Conforme
olhávamos, a história de Trey começou a se desenrolar na janela como se
fosse uma espécie de tela de vídeo. O Senhor então forneceu as palavras e
comecei a narrar a história de Trey para ele desde que ele era  pequeno.

Trey agora estava em choque e olhou em completo silêncio. Nós dois
estávamos assistindo sua vida como se fosse um filme. Embora eu ainda não
conseguisse entender por que ele queria morrer ou por que queria matar
aquelas crianças inocentes, agora eu pude ver como ele havia chegado a
esse ponto de desespero.

Embora não vá entrar em detalhes sobre as muitas coisas que vi sobre
sua vida, um incidente se destacou. Quando Trey era muito jovem, seu pai
estuprou sua irmã. Uma vez, Trey o pegou fazendo isso e gritou para ele
parar enquanto sua irmã estava chorando.

Enquanto o pai então parava, ele apenas parou o tempo suficiente
para dar uma surra em Trey antes de retornar à sua busca pelas aves. Trey
tinha testemunhado isso algumas vezes e logo o deixou em estado de
choque.

Então, vi Trey como um adolescente. Ele estava lutando contra a
depressão, raiva e medo. Então vi que uma ferida aberta em sua cabeça se
formou a partir de tudo isso. Usando este 'ferimento na cabeça', vários
demônios mais tarde ganharam acesso a Trey quando ele ficou mais velho.
Ele agora estava em conflito severo e tinha grande dificuldade em entender
o  certo do errado.
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Pouco antes do final do 'filme', a tela mostrou uma fileira de árvores
caiadas de branco com galhos retorcidos, tudo em uma fileira. As árvores
não tinham galhos, folhas ou sinais de vida, a não ser que pareciam
esculturas artísticas. O visual dessas árvores fez Trey desmoronar
momentaneamente, mas eu não tinha certeza do que isso significava para
ele.

Eu: “Trey, está tudo bem. Graças ao Senhor, você não matou ninguém hoje.
Agora, você ainda terá algum tempo no hospital ou na prisão, mas pelo
menos estará seguro lá. ”

Trey: “Eu ouço vozes e elas me dizem o que fazer.” Seus olhos começaram a
se mover rapidamente. “Eu não posso pará-los, Erin, eu não posso parar as
vozes.”

Eu: “Está tudo bem, Trey. Deixe-me orar por você. ”

Trey: zombeteiro. "Para quê? Para que eu possa fazer um upgrade de berço
para colchão na prisão? Para que eu possa receber um Twinkie uma vez por
mês? ” Ele momentaneamente pareceu zangado novamente e apontou para
os assentos vazios do ônibus. “Essas crianças  comem Twinkies.”

O Senhor então baixou algo e eu imediatamente percebi porque Trey
queria matar as crianças. Foi porque o 'ferimento na cabeça' de seu pai
ocorreu quando ele tinha cerca de seis ou sete anos, mais ou menos a
mesma idade dessas crianças. Esse tormento continuou e ele odiava essas
crianças, pois, ao contrário dele, elas pareciam felizes e em paz.

Eu: “Ouça, Trey, realmente não acho que muitas dessas crianças vão comer
Twinkies esta noite. Muitos deles são muito pobres e não têm uma vida

27



familiar muito boa. Embora o Senhor acabe pegando essas crianças em
Seus braços, hoje não era para ser o dia deles.

“Esta foi a escolha de Deus, Trey, não sua. No entanto, agora, Ele está
focado em você. Ele conhece a sua dor e agora também sou uma
testemunha disso. Eu vi, eu vejo e agora entendo.” Lágrimas realmente
começaram a brotar em meus olhos. "Trey, sinto muito."

Ele me estudou e parecia um tanto confuso. Eu acredito que ele
raramente sentiu compaixão de alguém, então ele estava tendo problemas
para reconhecer o que estava vendo. Eu realmente não tinha certeza sobre
isso.

Trey: “Ninguém nunca viu o que você acabou de ver. Eu nunca compartilhei
isso com ninguém.” Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. “Achei
que fosse o único.”

Eu: “Não, Trey, você e eu não somos os únicos! Deus manteve registros.
Jesus sabe tudo e tem estado com você. Ele chamou você, mas você não se
virou para ouvir.”

Eu tinha ouvido sirenes à distância um pouco antes e sabia que
policiais e outros já haviam chegado. Como podíamos ver pela janela
dianteira e traseira, que agora eram as partes frontal e traseira do ônibus
capotado, podíamos ver oscilações de movimento. Eu sabia que agora
estávamos cercados por oficiais. Ele agora percebeu isso também.

Trey: “Por que você ainda está aqui? Apenas vá! Por favor, você deve sair
agora! ”

Eu: “Não, Trey, vou ficar aqui com você”.

Trey: “Mas eu sou um assassino de crianças, Erin. Terminei."

Só então, Deus baixou um relatório de status das crianças e do
motorista.

Eu: “Não, ninguém morreu aqui. Lembre-se, você não teve a chance de
matar nenhuma das crianças. De acordo com o relato de Deus, Ele não viu
nada que não seja resgatável. Você acha que Deus deixou algo de fora
acidentalmente?” Eu sorri para ele e comecei a vê-lo amolecer quando eu
disse isso. "Hmm, eu realmente não acho que Ele fez."

Trey: “Se eu morrer hoje, não sei para onde vou. Eu acho que estou
'condenado ao inferno'.”

Eu: “Bem, você quer mudar isso para 'Direto ao céu'?”

Trey: “O que eu faço?”
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Eu: “Dê todo o seu coração a Jesus agora mesmo!”

Trey: “Por que ele quer meu coração?”

Eu: “Porque Ele te ama. Embora você não esteja livre das provações que
virão por causa de  hoje, Ele o conduzirá através delas.”

Trey: “Você vai estar lá também?”

Eu: “Eu não sou Jesus. Ele lhe dará o Espírito Santo. Ele removerá essas
vozes. Sempre que você precisar de um amigo, Ele sempre estará ao seu
lado. Vou visitar e escrever, mas não sou Jesus. Um dia, porém, e muito em
breve, eu o verei no céu e você será transformado. Você será mudado ainda
mais do que hoje.”

Trey: “Erin, estarei no céu antes de você”.

Eu: “Isso significa que você aceitará Jesus como seu Senhor e Salvador?”

Trey: “Sim. O que eu preciso fazer?"

Eu: “Eu vou te ajudar.” Enquanto eu orava por ele, ele começou a chorar ...

“Senhor, Trey vem até você hoje como um homem quebrado. Você
conhece a história dele. Você sabe o que aconteceu com ele. Ele está
confessando seus pecados diante de você  hoje.”

Trey então começou a confessar muitas coisas. Ele então confessou
seus planos malignos de matar as crianças hoje.

Eu: “Senhor, por favor, perdoe Trey.”

Trey: Agora chorando. "Por favor me perdoe." Ele chorava tanto que agora
era difícil falar. “Eu  Te aceito, Jesus! Eu Te aceito em meu coração!”

Quando Trey disse isso, vi algo sair de sua cabeça e ombros. Era como
uma grande combinação negra de pássaro demoníaco e cobra. Eu nunca
tinha visto nada assim. Ele pairou um pouco, mas depois desapareceu
fazendo alguns sons estranhos. Soou quase como gritos misturados com
pregos em um quadro-negro. Trey de repente se endireitou.

Trey: “Oh, uau, me sinto tão leve. Sinto-me livre." Ele de repente parecia
horrorizado. “Oh Erin,  o que eu fiz? Oh meu Deus, o que eu fiz?"

Eu: Sorri para ele de maneira tranquilizadora. "Acalme-se. Você é Dele.
Agora, vou apenas  verificar o motorista.”

Parecia que o motorista havia recebido um 'soco de nocaute' do
espelho lateral quando este perfurou a janela. Eu sabia que ele ficaria bem,
pois Deus confirmou que ele estava apenas 'dormindo' e que ficaria bem
assim que os paramédicos viessem até ele.
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Eu: “Trey, é melhor irmos.”

Trey: “Espere! O que vai acontecer comigo?” Ele agora estava em pânico e
com medo.

Eu: “Não importa o que aconteça, Deus tem você, ok? Agora sou seu
amigo.”

Trey: Agora falando 'em choque'. “Posso vir morar com sua família?”

Eu: “Não, Trey, você vai ter que ir para a cadeia ou para o hospital. A boa
notícia é que Jesus virá para todos nós muito em breve. Você não terá
muito tempo lá antes do céu.” Eu sorri e apertei sua mão de forma
tranquilizadora. "Você vai ficar bem."

Naquele segundo, a polícia exigiu que saíssemos do ônibus
imediatamente. Ambos levantamos as mãos, mas Trey ainda estava
segurando a arma. Como a saliência da porta estava alguns metros acima
do solo, já que o ônibus estava de lado, um dos policiais veio me ajudar a
sair do  ônibus.

No entanto, quando Trey desceu, sua arma de repente ficou
desequilibrada em sua mão quando atingiu a saliência da porta. Quando a
arma começou a cair, Trey instintivamente baixou os braços para tentar
agarrá-la. Como isso fez parecer que ele estava se tornando agressivo
novamente e estava prestes a atirar novamente, um franco-atirador o
derrubou.

Tentei ir na direção de Trey, mas os policiais rapidamente me puxaram.
Ele morreu em segundos. Porém, bem ali na minha frente e no Espírito, vi
Jesus receber Trey. Observei  enquanto Jesus o carregava para casa.

Embora agora estivesse chorando, também estava feliz com a salvação
que acabara de testemunhar. Depois de algum tempo respondendo a
perguntas e ajudando a preencher relatórios, finalmente consegui sair. Ao
voltar para o carro, fiquei surpreso quando os dois gêmeos em suas capas
de chuva vieram falar comigo. Eles tinham sorrisos lindos em seus  rostos.

Eu: Sorrindo. "Estou tão feliz que vocês dois estão bem."

Gêmeo 1: “Nós usamos capas de chuva hoje porque Jesus nos disse que a
chuva estava chegando.”

Eu então olhei para cima e vi que as nuvens de chuva estavam
começando a se formar.

Gêmeo 2: “Jesus disse que será uma chuva de 'Trey'.”

Eu olhei para os gêmeos e ri.
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Eu: “Então, Jesus lhe contou tudo sobre isso?”

Gêmeo 1: “Sim. Jesus estava no ônibus e nos disse que ficaríamos bem e
que a ajuda estava  chegando.”

Os gêmeos agora estavam rindo e eu não pude deixar de rir e sorrir com
eles. Comecei então a chorar ao erguer os olhos para o Céu, gritando
louvores a Ele.

Eu: “Jesus é demais! Obrigado, Senhor! Obrigado por manter todos
seguros!”

Sonho 5 terminou.

Recebido na quarta-feira, 29 de março de 2017 (Visita 5)

Sonho 6 - “A beleza está nos olhos de quem vê”

Um grupo de mulheres atraentes, todas parecendo supermodelos,
tinha ido de propriedade em propriedade nas principais cidades, realizando
exposições de arte e eventos de vinho para pré venda de peças de arte
encomendadas. Eles visavam as grandes casas e mansões dos ricos.

Este grupo foi de casa em casa exibindo arte que parecia ser uma
mistura de escultura e arte de parede. As peças iluminadas e algumas até
incorporaram recursos hídricos. Cada evento atraiu várias centenas de
milhares de dólares em comissões. A arte estava programada para ser
concluída após as várias turnês serem concluídas.

Um ex-cliente meu queria minha opinião sobre algumas dessas peças
e me convidou para um desses eventos. Depois que cheguei e tive a chance
de dar uma olhada, não pude deixar de ficar bastante impressionado com o
show e a apresentação. Após o término do evento, decidi falar com as
mulheres enquanto elas estavam embalando as peças de arte.

Eu: “Gostaríamos de comprar essa peça.”

Eu mostrei uma escultura particularmente impressionante de vidro e
parede de metal iluminada. A mulher que me respondeu parecia ter um
sotaque estrangeiro do Oriente Médio,  mas ainda era loira com olhos azuis.

Mulher 1: “Isso não é possível. Sinto muito, mas você deve simplesmente
esperar junto com  todos os outros.”

Eu: “Hmm, mas meu cliente não quer esperar. Ela gostaria desta peça
agora.”

Mulher 1: “Lamento, mas não é possível.”

Eu: “Ok. Então, quando ela pode receber sua peça?"
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Mulher 1: “Bem, estamos em turnê até junho de 2019. Depois, há 5.000
pedidos que já estão  antes dela. Será no final de 2020.”

Eu: Rindo alto. “Ok, então, deixe-me ver se entendi. Você coletou milhões,
senão bilhões, de dólares, sabendo que não precisará produzir nada por 3,5
anos. Seriamente? O mundo vai mudar e as coisas serão diferentes então.
Estilos e interiores terão mudado e refeito. ”

Outra mulher estava ouvindo e interveio com o que parecia ser um
sotaque russo ou do leste  europeu.

Mulher 2: “Bem, isso não importa até lá. Todos esses lugares terão
desaparecido, mas vamos  continuar.”

Eu: “O que você quer dizer?”

Percebi que ela não tinha intenção de me responder e se afastou,
ignorando minha pergunta completamente. Então, vi uma mulher diferente
tirando várias fotos de itens da casa usando uma pequena câmera.
Enquanto ela tirava fotos, notei outra mulher caminhando com ela e
catalogando o conteúdo da casa.

Lembrei-me então de ter ouvido que essas mulheres chegavam horas
antes de cada evento para serem montados e até pediam que o dono da
casa se ausentasse enquanto trabalhavam. De repente, percebi que essas
mulheres estavam tramando 'nada de bom' e 'nada de Deus'.

Eu: “Ei, vocês são vigaristas. Você não tem intenção de vender nada!”

Mulher 1: "$75.000 hoje por essa peça. No entanto, se eu deixar você
aceitar, você deve parar de dizer o que está dizendo.”

Eu imediatamente reconheci que eles estavam dispostos a me vender
uma peça imediatamente, simplesmente para me manter calado. Decidi
jogar junto porque sabia que minha vida estaria em perigo se não o fizesse.
Eu iria me oferecer para pagar em cheque, pois o faria de forma que o
destinatário pudesse ser localizado assim que o cheque fosse descontado.

Eu: “Meu cliente vai comprar isso. Para quem fazemos o check-out? ”

As mulheres então começaram a falar umas com as outras em outra
língua. O Senhor então fez com que eu soubesse o que eles estavam
dizendo. As mulheres de alguma forma sabiam que esse cheque seria
rastreado e que elas seriam comprometidas se o tivessem sacado.

Mulher 1: “É só ficar com a peça e entraremos em contato com seu cliente
para o pagamento.”

Eles olharam com raiva para mim, pois sabiam que eu tinha de alguma
forma amarrado suas mãos. Pedi que deixassem a obra de arte onde estava,
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como eu faria para retirá-la. A peça era simplesmente linda e eu estava
animado para contar à minha cliente a boa notícia, mas também para
avisá-la também. Antes que eu pudesse contar a ela tudo o que tinha
acontecido, ela me  chamou.

Cliente: “Venha aqui, Erin, temos algo para lhe mostrar.”

Eu a segui até um tipo de sala segura que parecia um centro de
comando para reunir  informações.

Cliente: “Já faz algum tempo que acompanhamos essas mulheres. Eles
pegam os cheques e drenam cada uma de suas contas. Eles então enviam
suas informações para o Oriente Médio. Eles então têm seus negócios e
propriedades entregues, bem como suas casas e propriedades. Tudo isso é
forçado a ser vendido para essas propriedades no exterior e, em seguida,
todos os itens dentro das casas e propriedades são vendidos como 'troféus'.”

Eu: “Então, eles estão assumindo nossa riqueza?”

Cliente: “Sim, mas esta é apenas uma pequena parte. Nossa nação está
caindo, Erin, e eles  deram lances pelos espólios. ”

Eu: “Quando é isso?”

Cliente: “Está se desgastando agora, mas logo a aquisição”.

Sonho 6 terminou.

Recebido na quinta-feira, 30 de março de 2017 (Visita 6)

Comunhão

Querido pai,

Eu te amo! Meu coração dói porque aprendi a amar tanto Você! Sinto
sua falta e desejo estar em Sua presença. A alegria do meu coração está
em Você e agora parece que as 'coisas' ao meu redor só podem me trazer
alegria por um curto período de tempo. Tantas pessoas estão sofrendo,
pessoas que Te amam! Por favor, Pai, tenha misericórdia de Seus filhos. Eu
te amo e  anseio por vê-lo chegar à terra.

Pai, estou velho agora e estou envelhecendo a cada dia. Eu luto contra
meu corpo e o tempo continua tornando meu corpo ainda mais velho.
Embora minhas "entranhas" sejam jovens e eu tenha desejos juvenis, meu
corpo agora é incapaz de fazer o que meu coração deseja. Em vez disso,
agora sucumbi à minha dor. Estou plenamente ciente da minha falta.

Lamento reclamar, Pai, pois sei que o Senhor está aqui comigo.
Também sei que Você conhece os desejos do meu coração e as dores do
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meu corpo. Em meus sonhos recentes, Você tem me instruído diariamente e
me colocado em circunstâncias incríveis.

Nesses sonhos, estou em um corpo diferente. Também tenho
sabedoria em minhas palavras e conhecimento em meus lábios que sei que
só pode vir de Ti!

Simplesmente não sou capaz de nada disso sem você. Você até
escreve através de mim com esses mesmos traços da minha caneta neste
papel. Você faz tudo para a Sua glória.

Eu venho a Você hoje com minhas orações e petições. Pai, por favor,
encha-me com Sua Água Viva. Por favor, encha-me com todos os bons
frutos. Por favor, preencha-me com tudo o que Você achar bom, para que eu
possa derramar Seu amor sobre os outros.

Em meu sonho ontem à noite, eu estava preso por apenas um cordão
de prata que Deus segurava no céu. Então, adormeci novamente e um anjo
apareceu em meus sonhos.

Eu: “Deus cortará meu cordão em breve?”

Anjo: “Não. Erin, vim fortalecer sua corda, não afrouxá-la."

Eu então observei enquanto o grande anjo teceu dois fios com um.
Depois que ele fez isso, de repente me senti mais "vivo" e meus sentidos
foram intensificados.

Anjo: “O Senhor te dá esta força e uma mensagem. 'Tudo o que ligares na
Terra será ligado no Céu e tudo o que desligares na Terra será desligado no
Céu.' Lembre-se também do que está  escrito aqui... ”

O anjo então apontou para a Palavra de Deus e a palavra 'quando'
iluminada.

“Quando dois de vocês concordarem na Terra sobre qualquer coisa que
pedirem, isso será feito por Deus que está no céu. Onde dois ou três de
vocês se reunirem em Nome de Jesus, lá  Ele estará no meio de vocês.”

Eu: “Esta Escritura sempre foi difícil para mim entender. Tantos comentários
diferentes foram  feitos sobre isso e eles variam muito entre si.”

Anjo: “Então acredite, Erin. Deus o fortaleceu, mas você ainda não vê isso.
Você e aqueles que Ele preparou irão declarar uma coisa e isso será feito se
for declarado em Nome de Jesus. Essa autoridade é concedida pelo Trono de
Deus. 'Aquilo que está ligado por você na Terra está ligado no Céu e o que
está livre na Terra também estará no Céu.'
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“O Senhor possui a chave e, quando você ora e reúne dois ou mais em
Seu Nome, Ele vem no meio de você e até na fornalha ardente. O que Ele
abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir.

“O Senhor abriu esta porta e é uma porta que ninguém, a não ser Ele,
pode fechar. Ele sabe que agora você tem pouca força, mas guardou Suas
Palavras e as amarrou em seu coração. Você declara seu amor ao Senhor e
é odiado por causa disso.”

Eu: “Mas, anjo, não agüentei com paciência. Devo me arrepender, pois é tão
difícil  esperar. Sinto muito."

Anjo: “Não cabe a mim ouvir o seu arrependimento, pois não tenho
autoridade para perdoar os seus pecados. No entanto, posso dizer que Deus
ama você. Embora você fique cansado e fatigado a cada dia que passa,
embora veja os ímpios prosperar e os piedosos perecerem e embora tudo
pareça sem esperança ao seu redor, você continua a segurar a chama
ardente dentro de você, sua esperança. O Espírito do Deus vivo está em
você. Seu vaso foi preparado, esvaziado e preparado para receber aquilo que
Deus derramará em você para a Sua glória.”

Eu: Eu pulei de empolgação! "Estou pronto?" Então orei.

“Pai, estou pronto! Por favor, por favor, Deus, me use ou me leve para
casa. Estou pronto para o que vier. Eu sei que vai ser difícil, mas já foi difícil
porque já sou odiado por não fazer nada. Não consigo nem imaginar como
será quando eu for totalmente usado por Você.”

Anjo: “Lembre-se, Erin, assim como há vasos usados por Deus para
derramar amor e vida eterna, também há vasos usados pelo inimigo para
derramar o oposto das Boas Novas. Tenha cuidado, pois esses vasos serão
constantemente preenchidos pelo inimigo para tentar distraí-lo de sua
chamada.”

Eu: “Mas se o Espírito Santo está em mim, não saberei disso
imediatamente?”

Anjo: “Sim, mas lembre-se de que eles são espertos. Eles se disfarçam
como resgatáveis, mas são uma perseguição. Você os conhecerá por seus
frutos. Você os conhecerá por aquilo que flui de seus corações e então sai de
seus lábios. Deus iluminará aqueles para quem Ele o chamou.

“Lembre-se de que aqueles que parecem bem de fora geralmente são
lobos em pele de cordeiro e que aqueles que parecem lobos geralmente são
as Ovelhas do Senhor. Você  entende?"

Eu: “Sim. Não devo julgar pelas aparências.”
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Anjo: “Seu sonho com o ônibus escolar foi um exemplo disso. Jesus estava
no meio das crianças enquanto elas clamavam a ele. Eles estavam
protegidos e ilesos, assim como o motorista. O jovem Trey foi para quem o
Senhor o chamou.”

Eu: “Já que Jesus já estava bem ali, por que Ele não foi até o próprio Trey?”

Anjo: “Você é uma das ovelhas do pastor. Você é precioso para Deus e é
dEle. No entanto, você também é um vaso e um dispositivo de medição e é
usado como um fio de prumo. Deus usa medidas para pesar os orgulhosos,
os arrogantes ou qualquer um que vive separado dEle. Os problemas que
aconteceram a você foram permitidos por Deus. No início, isso era para
refinar e testar você. No entanto, agora você está sendo usado como uma
medida.”

Eu: “Uau! Então, todos os meus problemas ridiculamente constantes são
agora todos sobre os  corações dos outros que estão vindo contra mim?"

Anjo: “Sim, mas você é apenas um exemplo de muitos sendo usados dessa
forma. Quando aqueles que se dizem 'enviados por Deus' dizem que você
pecou e está fora do favor de Deus por causa de todos os seus problemas,
são eles que estão sendo avaliados.

“Em Jó, ele se arrependeu depois de reclamar com Deus. Seus amigos
foram rápidos em vir e apontar as falhas de Jó. Então Deus falou com Jó e o
lembrou de quem Ele é. Ele lembrou a Jó que Ele é o Criador de tudo e a
medida dos dias de um homem.

“No final, Deus então fez com que Jó orasse em favor de seus amigos,
afrouxando assim as garras do inimigo sobre eles e entregando-os a Deus.
Por causa das orações de Jó, Deus concedeu-lhes misericórdia, embora
Deus estivesse zangado com a maneira como falaram com Jó durante seu
quebrantamento. Depois que Jó fez isso, Deus o abençoou
abundantemente.”

Eu: “Então, os problemas de Jó não eram apenas sobre Jó, mas também
para medir o coração das pessoas ao redor de Jó?”

Anjo: “As Palavras de Deus são profundas. Existem camadas sobre camadas
de significado. Aqueles que buscam a Deus em cada passagem encontrarão
ainda mais. Esta é a  bênção da iluminação de Deus e o início da sabedoria.

“No início da história de Jó, ele era irrepreensível, justo e cuidadoso
para evitar o mal. Satanás então apareceu a Deus e argumentou que Jó só
era bom porque estava sendo protegido por Deus. Satanás então pediu a
Deus que testasse Jó. Deus então estabeleceu as regras para preservar a
vida de Jó.
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“Com essas regras em vigor, o adversário primeiro enviou a morte
para seus entes queridos, juntamente com a perda de sua propriedade e
riqueza. Satanás então enviou uma aflição pessoal à saúde de Jó e ele logo
ficou coberto de feridas abertas.

“A companheira de Jó, sua esposa, então o amaldiçoou, tentou
convencê-lo a desistir de Deus e partir para morrer. Sua esposa parecia
desejá-lo morto porque não suportava mais vê-lo. O espírito de divisão e
controle apoderou-se dela.

“Três amigos de Jó vieram juntar-se a ele para compartilhar suas
ideias sobre seus problemas. Seu 'conselho' então o fez amaldiçoar o dia em
que nasceu. Eles então o fizeram refletir sobre o início de sua vida, de
forma que ele desejou nunca ter nascido.

“Os amigos de Jó não paravam de atacá-lo lentamente. Depois de o
terem enfraquecido o suficiente, sugeriram que ele era um pecador cujo mal
estava ofendendo muito a Deus. Eles até alegaram que seus filhos causaram
suas próprias mortes no tornado.

“Os amigos de Jó então agravaram ainda mais a situação ao declarar
que Jó provavelmente merecia punição ainda maior de Deus do que aquela
que já havia caído sobre ele. Foi então que ele finalmente se levantou contra
seus amigos. No entanto, ele agora questionava seu relacionamento com
Deus e com o homem em geral.

“Você vê o que o adversário fez lá? O inimigo era muito inteligente. Ele
então até enviou um quarto amigo para confirmar a Jó que ele era mau por
causa da avaliação feita por Deus. Todos os quatro amigos dele fizeram tudo
isso sob o pretexto de 'falar por Deus'.

“Foi então que Deus entrou e exigiu a atenção de Jó. Ele foi lembrado
do poder de Deus do começo ao fim. Ele então se rendeu a Deus e se rendeu
ao reconhecer sua falta. Seu vaso foi então completamente esvaziado para
que Deus pudesse enchê-lo para Sua glória. Jó foi reduzido para que Deus
pudesse ser aumentado.

“Deus então ficou irado com aqueles que o adversário tinha enviado
para atormentar Jó, distorcendo o amor de Deus por ele e trazendo-lhe
desesperança. Esses homens haviam torcido tanto o coração e as palavras
de Deus que só restavam conselhos desprovidos de Deus.

“Jó obedeceu às instruções de Deus e então orou e intercedeu por
seus amigos em favor deles. Deus então perdoou suas ações, embora
estivesse zangado com eles. Deus então devolveu uma porção dobrada de
tudo o que Jó havia perdido e até mesmo aumentou seus  anos.
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“Então, Erin, por favor, entenda que você é um vaso usado por Deus.
Para aqueles que não entendem de Deus, interceda por eles para que Ele
perdoe suas ofensas contra você. Nunca se esqueça do Pai Nosso. Isso foi
colocado em seu coração e em sua memória quando você estava visitando a
casa de sua avó quando ainda era uma garotinha."

Eu: “Sim, eu prometo.”

Anjo: “Estas são boas notícias, Erin, então alegre-se! Alegre-se, pois as
promessas que o Senhor lhe concedeu de Ageu estão com você. Alegrar!
Alegrar!

O sonho acabou.

Eu rapidamente olhei para minhas mãos e pés para ver se talvez eles já
tivessem sido transformados. Embora ainda não tivessem sido alterados,
senti que tudo isso aconteceria em breve. Então clamei ao Senhor: “Faça
isso logo, Pai! Por favor, faça isso logo!”
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