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243 - Jesus, Arcanjo e a
Ascensão dos Ocultos Inimigo

Recebido no domingo, 7 de maio de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por nossa casa. Grato pelo seu
amor. Obrigado pelo que fez e está prestes a fazer. Levante o véu! Por favor,
levante o véu!

Obrigado por nos manter seguros. Meu marido e eu tínhamos viajado
recentemente algumas horas de avião para ver meu médico. Obrigado por
proteger nossos filhos enquanto estávamos fora. Não gosto dessa separação
de milhas.

Pai, ainda estou com muita dor e dói estar no meu estado. No entanto,
eu sei, e em breve, que Você vai curar minha fraqueza e me usar para Sua
glória. Tive um sonho algumas noites atrás que envolvia o Epcot Center em
Orlando, Flórida.

Sonho 1

Mais de 50% do Epcot Center foi transformado em uma exibição
cultural islâmica. As áreas da Alemanha, Itália, França, Noruega, Reino
Unido e Canadá foram totalmente removidas para dar lugar à exposição.

Além disso, cerca de 50% da exposição dos EUA foi removida para
abrir espaço para um espectro mais amplo de 'significado cultural'. Percebi
que as únicas áreas da Seção Mundial do Epcot que permaneceram
intocadas foram para os países da China, Japão e México.

A área do Marrocos havia sido ampliada para abrir espaço para uma
expansão do Norte da África, mas principalmente para a Argélia e a Líbia.
Embora o Egito agora também tivesse sua própria área, o Sudão e a Somália
também tinham áreas dentro desta seção.

Parecia que a maior área da exposição estava agora voltada para os
países da Turquia, Irã, Egito, Índia, Paquistão, Indonésia, Arábia Saudita e
Emirados Árabes Unidos. A seção dos Emirados Árabes Unidos também
incluiu exposições para os países de Omã, Catar, Bahrein e Kuwait.
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Esta grande área apresentou grandes inovações e avanços
tecnológicos e foi quase inteiramente voltada para o futuro. No entanto,
também houve uma exposição chamada 'Nunca se esqueça', que incluiu
Afeganistão, Síria, Líbano, Iraque e Iêmen.

Em geral, a maioria dos recepcionistas desta exposição eram da
Jordânia ou da Turquia. Esses recepcionistas serviram como anfitriões e
guias turísticos. Para não insultar os recepcionistas, todas as mulheres
tinham que primeiro comprar lenços e colocá-los antes mesmo de poderem
entrar no parque.

Houve uma exposição em particular que realmente se destacou para
mim. Esta exposição foi chamada de 'Exposição de Mosul' e foi uma
simulação ao vivo de uma cidade devastada pela guerra, completa com
ameaças, bombas e derramamento de sangue. No entanto, o que achei mais
perturbador foi que partes dessa exibição não foram "simuladas", mas eram
muito reais e letais.

Embora não tenha sido confirmado no sonho, tive a impressão de que
as pessoas nos EUA agora eram obrigadas a visitar o Epcot. Parecia que
cada pessoa tinha um horário programado para fazê-lo, a fim de continuar a
provar que eram suficientemente "diversos". Também tive a impressão de
que isso foi depois do Arrebatamento, pois não vi nenhuma criança mais
nova.

Quando uma pessoa chegava ao Epcot, ela era obrigada a portar um
crachá de entrada ao comprar a entrada. Por sua vez, ninguém foi
autorizado a deixar o Epcot até que pudessem provar, por meio de um
carimbo em seu crachá de entrada, que visitaram o interior da 'Exposição de
Mosul'.

Cada passeio pela 'Exposição de Mosul' envolveria cerca de 50 pessoas
entrando ao mesmo tempo. No entanto, o que tornou isso tão difícil para
mim testemunhar foi que cada grupo de excursão envolveria pelo menos
três a cinco pessoas sendo realmente mortas ou horrivelmente mutiladas na
exposição. Isso envolvia até mulheres e "crianças" mais velhas e era
simplesmente horrível de assistir.

No final da 'Exposição de Mosul', cada um dos sobreviventes foi
forçado a receber um Alcorão. Ao deixar o Epcot, aqueles que não tinham
seus crachás carimbados e uma cópia do Alcorão foram então forçados a
passar pela 'Exposição de Mosul' novamente. Para piorar ainda mais as
coisas, seus veículos foram prontamente apreendidos por não cumprimento.

Sonho 1 terminou.
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Pai, depois de testemunhar este sonho, realmente não quero ter mais
nada a ver com a Disney. Por favor, não permita que isso aconteça, pois foi
horrível para mim testemunhar.

Meu próximo sonho também foi um sonho muito sombrio. No entanto,
esse sonho sombrio também era sombrio porque a paisagem além da área
de foco estava vazia de luz. O Senhor frequentemente faz isso para chamar
minha atenção para as características principais do sonho.

Embora o sonho do Epcot tivesse um conteúdo muito sombrio, ainda
estava em plena luz do dia como se eu estivesse realmente em Orlando,
Flórida, visitando as exposições durante o dia. No entanto, este sonho era
diferente, pois todas as áreas externas estavam vazias de luz.

Sonho 2

Eu agora estava transformado, mudado e curado, mas de alguma
forma ainda parecia aos outros uma pessoa normal. Eu estava vestido
casualmente e usava um boné de beisebol e moletom. Parecia que eu estava
em Carmel, Califórnia, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar que se
parecesse com o sul da Califórnia.

A área da cidade ou vila aqui era muito bonita e estava repleta de lojas
pitorescas. Eu tinha caminhado até lá da pousada em que eu estava
hospedada, juntamente com meu marido e minha filha. Ao chegarmos às
lojas pitorescas, imediatamente percebemos que todas elas haviam sido
adquiridas por vários cirurgiões plásticos, locais de tratamento de pele a
laser, salas de esculturas corporais e lojas de tatuagem.

Percebemos então que não havia mais restaurantes e que apenas
bebidas dietéticas detox e similares estavam agora disponíveis para compra.
Não havia mais lugares que servissem carne e as únicas coisas disponíveis
para comer eram frutas ou vegetais.

Embora houvesse outras pessoas andando por aí, meu marido disse
que era praticamente o único homem ali. Enquanto caminhávamos, as
pessoas continuavam vindo até nós e nos perguntando 'quem havia feito
nosso trabalho?' Embora respondêssemos que Deus era nosso médico,
ninguém queria ouvir isso.

Depois de termos afirmado isso, as pessoas logo começaram a se
tornar beligerantes conosco. Decidimos que agora manteríamos isso para
nós mesmos, pois estávamos lá com um propósito diferente e não
queríamos a distração de nenhum conflito em potencial.

Observamos enquanto as pessoas entravam e saíam dessas várias
lojas. Embora eles realmente tenham acabado parecendo muito, muito
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piores do que quando entraram, todos mentiram uns para os outros sobre o
quanto isso foi uma melhoria. Continuamos ouvindo coisas como, 'Oh, você
está fabuloso!', 'Você está incrível!' e assim por diante.

O Senhor nos disse que não havia uma única pessoa ali com sede
Dele. Tudo o que precisariam fazer seria voltar-se para Ele e seriam curados.
Em vez disso, todos preferiam esse tratamento que, na verdade, os estava
piorando.

Ao olharmos para as placas nas fachadas de vários consultórios
médicos, percebemos que eles anunciavam que eram os responsáveis   pelo
novo visual dos 'Transformers'. Nós três não pudemos deixar de rir quando
percebemos que aqueles de nós transformados para fazer parte do 'exército'
de Deus agora eram chamados de 'Os Transformadores'.

Enquanto as pessoas agora faziam fila para serem transformadas
cirurgicamente, nenhuma delas estava procurando ser salva espiritualmente.
Eu procurei na multidão e todos eles pareciam tão sem vida. Isso tudo foi
realmente doloroso para mim testemunhar.

Sonho 2 terminou.

Pai, é tão difícil imaginar tudo isso acontecendo em breve. No entanto,
agora é dolorosamente óbvio que tudo isso já está se desenrolando bem
diante de nossos olhos. O mundo está mudando cada vez mais rapidamente
e é impossível para nós acompanhar tudo o que está acontecendo sem a Sua
ajuda divina.

Tenho saudades do mundo como era há apenas 15 ou 20 anos. Isso
tudo é tão difícil agora. Parece que não há ética e as promessas são
quebradas sem pensar duas vezes.

Como apenas um exemplo entre tantos, a seguradora com a qual lido
através do Estado de Washington não cobrirá minha invalidez, a menos que
eu seja visto por meu médico. Porém, para ver meu médico, é muito caro
viajar para lá.

O padrão que eles usam é sempre o mesmo. Eles ameaçam cortar
meus benefícios se eu não consultar meu médico. Eles então prometem
cobrir as despesas da viagem para vê-lo, mas não farão isso até que o
tenhamos visto. Assim que o tivermos visto, eles desistiram de nos
reembolsar, mas só depois de eu já ter gasto o dinheiro para a viagem.

Na verdade, isso é uma forma de extorsão. Até agora, com as quatro
viagens que fizemos agora, eles cobriram apenas US $1.000. Esta é apenas
uma pequena fração dos mais de US $12.000 que gastamos agora. No
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entanto, se eu não consultar meu médico, eles vão me isolar por causa de
minha deficiência.

No entanto, eles poderiam realmente me interromper a qualquer
momento e por qualquer motivo. É assim que funciona esse sistema
corrupto. Até meu médico me disse que nunca teve que lidar com um
sistema tão pobre como o que existe no estado de Washington.

Pai, por favor, faça com que eles nos paguem o que nos devem. Não
estou pedindo mais do que eles devem, apenas pelo que prometeram e o
que é certo. Tenho que voltar ao meu médico novamente em alguns meses e
não consigo imaginar como faremos isso novamente.

Por favor, me cure, Pai, para que eu não tenha mais que lidar com
essas cobras. Estou cansado agora e gostaria de ser curado para nunca mais
ter que lidar com esta organização corrupta novamente. Eles drenam minha
alegria sempre que tenho que lidar com eles.

Senhor, mesmo que atrases a minha cura, talvez possas criar outro
meio para que eu não fique mais à sua mercê e sob a sua lei. Este sistema
nem mesmo permite que eu pare, mesmo que eu queira. Parece que a única
saída é ser curado para que meu caso seja finalmente encerrado.

Pai, eu também tive uma imagem profundamente perturbadora em um
sonho que ainda não consigo me livrar. As visões desse sonho ficaram
comigo por alguns dias.

Sonho 3

Eu estava com um arcanjo do Senhor, mas não tinha certeza de qual.
Enquanto eu estava ao lado dele em sua armadura no mirante no Céu,
embora não fosse uma criança, eu me sentia apenas uma criança em relação
ao seu tamanho. Enquanto eu estudava o anjo, ele olhou para mim para
chamar minha atenção para algumas terras no coração do Oriente Médio.

Pude ver que Israel estava a oeste e ao sul de uma terra destacada,
uma terra que ficava, portanto, a nordeste de Israel. Enquanto eu
observava, vi o que parecia ser um terremoto, com placas se movendo. Em
seguida, parecia que o solo havia se formado em um ovo gigante e agora
estava chocando um enorme anzol preto como um broto.
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Enquanto eu continuava a ver esse broto crescer, ele rapidamente se
transformou em uma árvore com dez galhos enormes. Os galhos pareciam
pernas de aranha.

A árvore cresceu e cresceu e logo criou um enorme dossel como uma
teia de aranha sobre toda a Terra. Este dossel então se formou em algo que
parecia a anatomia de um globo ocular. Enquanto este 'olho' se concentrava
na Terra, ele também parecia focar em direção ao Céu ao mesmo tempo,
como se zombasse de Deus.
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O tronco da árvore parecia agora ser a terminação nervosa desse
globo ocular gigante. Ao observar tudo isso, achei muito perturbador e me
senti perturbado em meu espírito. O anjo então chamou minha atenção para
algumas pequenas áreas que pareciam ser tipos de vales que pontilhavam o
mundo.

Eu: “Anjo, o que estou olhando?”

Anjo: “Erin, esses são os 'Vales dos Ossos Secos'. São sete deles.”

Eu: “Quem está nisso, anjo?”

Anjo: “Os mortos em Cristo. No entanto, há mais um, Erin. O 'oitavo' é
Israel.”

Eu: Fiquei animado. “Uau, isso é de Ezequiel 37, correto?”

Anjo: “Erin, há muito mais nisso. Lembre-se de que o povo de Deus é a
menina dos Seus olhos. Não importa o que tente velar você, Deus é mais
forte e é o Criador do Céu e da Terra.

“A árvore que você vê abaixo cresce, mas está carbonizada,
enegrecida pelo fogo. Embora esta árvore cresça, uma vez que está morta,
ela só parece crescer "com vida". Para aqueles que caem sob a sombra de
sua copa, eles vêm até a beleza na morte. Como eles não estão mais na luz,
eles agora se sentam na escuridão da cobertura deste. Esse engano é de
longo alcance.

“Enquanto o povo de Deus lutava entre si, lançando a Palavra de Deus
uns contra os outros e acusando-os de ser falsos, havia aqueles que os
observavam, testemunhavam a sua luta. O tempo gasto na demolição das
igrejas por dentro agora deixou um monte de entulho e uma porta aberta.”

Enquanto o anjo falava, eu vi denominações de igrejas surgindo após
se ramificarem de suas igrejas originais. Então eu vi essas igrejas
desmoronando por dentro e a única coisa que restou foi a moldura de uma
porta aberta.
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Ao olhar mais de perto para essas portas abertas, vi que agora apenas
crianças pequenas estavam saindo. Essas crianças estavam fugindo para as
ruas e correndo atrás dos 'deuses' deste mundo. Eu então vi a América e o
mundo e vi que todas essas igrejas vazias agora estavam pontuando a
paisagem como tumbas vazias.

Eu: “Anjo, isso é tão triste. Quem são todas essas crianças?”

Anjo: “Essas crianças são aquelas que têm a mesma idade de seus filhos.
Essas crianças são esta geração e a geração anterior a elas. Estes são
aqueles que são criados hoje.”

Eu: “Mas, anjo, ainda existem algumas crianças que ainda adoram a Deus,
amam a Jesus e até aguardam o Seu retorno.”

Anjo: “Sim, Erin, mas as crianças que ainda fazem isso agora residem em
um centro de adoração diferente. As fundações desses lugares anteriores já
ruíram. As coisas se deterioraram e o que era nunca mais poderá acontecer
até que o Senhor venha para restaurar a paz e estabelecer Seu reinado em
Jerusalém. Agora, Erin, isso não foi feito para assustar você, mas sim para
abrir seus olhos para os tempos que virão. ”

Eu: “Anjo, por falar em tempo, recentemente vi algo que me foi mostrado
por um anjo diferente. Embora eu não o tenha visto perto o suficiente para
saber com certeza, acredito que ele pode até ser o anjo 'Revelação', já que
ele não falou realmente comigo.

“Este anjo usou gestos para chamar minha atenção para um evento
que não consigo mais me lembrar. No entanto, ainda me lembro vividamente
de um relógio que estava parado ao lado deste evento em destaque. O
relógio era como um relógio de navio a vapor e era feito de latão imaculado.
Parecia pesado, profundo e bastante espesso.
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Nota: O draw parece mostrar 10:58 da noite, mas isso é apenas porque eu
acidentalmente inverti a mão grande com a mão pequena quando a tirei.
Desculpe!

“Ao olhar para o relógio, pude ler que faltavam cinco minutos para a
meia-noite, ou 23:55. No entanto, o ponteiro grande repentinamente
retrocedeu para 23h54 por apenas um ou dois segundos e depois avançou
para 23h56.

“Antes que eu pudesse perguntar por quê, o anjo apontou para um
campo. Percebi que o campo estava todo escuro e acordei. Anjo, o que tudo
isso significa? "

Anjo: “Já é tarde, Erin. Enquanto a igreja estava ocupada se destruindo por
dentro, um inimigo, e mais inimigos, surgiram do leste. Um gigante
adormecido acordou e brotou um gancho como ferro.

“Este gancho então deu à luz e desde então cresceu no subsolo com
raízes tão profundas que agora vêm das profundezas mais negras do Sheol.
Esta árvore então brotou e cresceu em dez ramos. A árvore cresce a partir
do rio do qual bebe.

“No entanto, esta árvore não bebe do rio que alegra a Cidade de Deus,
que refresca e dá vida, mas antes bebe 'água' negra e espessa. No entanto,
esta 'água' não é verdadeiramente água, mas sim óleo, e não o óleo da
alegria e da paz. Este não é o óleo para unção, mas sim o óleo para
consumo mundano.

“Essa 'água' levou então a um consumo diferente, um fogo consumidor
que busca a destruição pelo fogo e pela espada. É uma máquina enorme que
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revolve o solo porque pode. É um exército invasor que descerá sobre Israel
como uma nuvem e como um enxame de gafanhotos.

“Onde essa máquina vai, ela assume a propriedade. Ninguém na Terra
pode pará-lo. Deus, portanto, levantará Seu exército e o Senhor virá sobre
as nuvens com Seu vasto exército. Haverá um gancho colocado na boca
daqueles enviados para escravizar Seu povo.”

Eu: “Anjo, quando será isso?”

Anjo: “Por que se preocupar com o tempo? Você não percebe que o tempo
já está chegando? O tempo é o controle de Deus. Erin, seria sábio buscar
Seu conselho, pois não sei o que você busca.”

Eu: “Anjo, estou com medo quando cada galho desta árvore profana parece
entrar em todas as áreas de nossas vidas. Ele entra em tudo o que
consumimos, seja comida ou óleo. Por falar nisso, também entra em tudo o
que vemos, ouvimos e até tocamos. Todas as grandes editoras agora são
propriedade deles, sem mencionar os bancos, a mídia, o...”

Anjo:“ Sim, Erin. Enquanto os que estavam na igreja estavam velados,
lutando entre si ou ambos, o inimigo viu isso como uma grande
oportunidade de aproveitar. No entanto, você não deve ter medo, pois Deus
está com você e não o abandonará. Saiba apenas que o engano em vigor já
é muito maior do que aquele que você viu ou observou.”

Eu: “Oh anjo, tudo isso parece estar vindo do nada agora. Parece que tudo
mudou dramaticamente nos últimos cinco a sete anos.”

Eu estava prestes a descrever uma compra que fiz recentemente para
um de meus filhos online, mas o anjo acenou para mim para indicar que ele
já sabia sobre isso. No entanto, como pano de fundo, descreverei em
detalhes o que aconteceu recentemente.

Entrei em um site que parecia bastante pró-americano e comprei uma
mochila para meu filho que tinha uma bandeira americana nela. Depois de
fazer esta compra, comecei a pesquisar algumas das partes 'menos óbvias'
deste site.

Conforme continuei pesquisando mais profundamente no site, logo
encontrei vários itens que eram pró-Trump, anti-islâmicos ou anti-ISIS. Foi
um pouco polêmico para dizer o mínimo. A princípio, isso pareceu, de certa
forma, confirmar que a mochila que eu acabara de comprar era de um site
americano, embora eu estivesse começando a perceber o quão polêmico
esse site era.
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Poucos dias depois, percebi que o beneficiário da quantia da mochila
era para um homem com um nome que soava muçulmano. Como ainda não
tinha ouvido neste site sobre a confirmação ou informações de envio da
minha compra, decidi entrar em contato com a sede da conta na qual fiz o
pagamento.

Eu: “Você poderia me dizer de onde era essa empresa?”

Mulher: “Embora eu não tenha permissão para fornecer detalhes, posso
dizer que esta empresa em particular está cerca de oito a doze horas
adiantada em relação ao seu fuso horário na Costa Leste”.

Eu: “Existem relatórios ruins sobre esta empresa em particular?”

Mulher: “Embora eu realmente não tenha permissão para lhe dizer isso,
realmente não houve nenhum relato digno de nota. Você queria abrir uma
reclamação?”

Eu: “Não, realmente não tenho nenhuma razão para isso neste momento.”

Depois que encerramos a ligação, decidi orar a Jesus pedindo ajuda.
Ele então me levou a escrever uma carta usando um texto que eu
normalmente nunca usaria. No entanto, o que foi realmente interessante é
que Ele então me fez terminar a carta com o termo 'Velocidade de Deus'.
Isso era muito estranho, pois era um termo que eu nunca tinha usado antes.

O Senhor então me revelou que todos os pedidos desta empresa
estavam sendo rastreados por seus endereços e localizações. Estremeci ao
perceber que, se tivesse encomendado algo que fosse anti-islâmico ou
anti-ISIS, esta empresa saberia agora onde eu estava. Se essa empresa
soubesse disso, o inimigo também saberia!

Pouco depois de completar e enviar a nota exatamente como o Senhor
me instruiu, prontamente recebi uma mensagem de confirmação do envio e
recebi a mercadoria logo em seguida. Decidi então pesquisar o significado de
'velocidade de Deus' para o mundo islâmico e percebi que eles devem ter
pensado que eu era um deles ou trabalhava para a CIA.

O Senhor então me disse para não me preocupar, pois isso realmente
não importava. Como não possuo nada e tenho muito pouco no banco, eu
realmente não era uma ameaça para o inimigo neste momento. Em outras
palavras, os bancos rastreiam seus padrões e comportamentos de compra,
todas as suas idas e vindas financeiras, e avaliam isso para decidir 'seu valor
líquido' para eles.

Eu: “Oh anjo, Deus colocou tantas coisas em meu coração recentemente!”
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Anjo: “Então liste tudo o que Deus colocou sobre você e escreva
claramente. Não tenha medo, Erin, pois Deus está com você e não vai
abandoná-la para a sepultura ou deixá-la para ser vencida pelo inimigo. Você
é amado."

Ele apontou de volta para o olho novamente, mas então me orientou a
olhar para Israel enquanto ela se sentava na terra atrás dele. Ao olhar para
Israel, vi que agora havia uma maçã no meio dela. Eu sorri com isso, mas
depois acordei.

Sonho 3

Pai, por favor, fortaleça todos nós. Por favor, levantem nossas cabeças
e nos encham com Seus dons sobrenaturais do batismo do Espírito Santo.
Desperte-nos do nosso sono e conceda-nos vida sobrenatural. Da forma
como está agora, sou como um morto-vivo.

Recentemente, ouvi duas mulheres muçulmanas falando sobre mim
em uma loja e fiquei surpresa quando o Senhor me concedeu a capacidade
de entender a língua delas. Fiquei em choque porque os dois olharam para
mim, sorriram um para o outro e se referiram a mim como um 'porco branco
do diabo'.

Oh, por favor, Pai, levante-nos. Agora estou velho e cheio de anos. Se
quisermos realmente testemunhar e trabalhar para Você, por favor, faça-nos
como éramos em nossa juventude. Eu não posso fazer nada sem você. Oh
Senhor, eu te amo muito!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente diante de Jesus quando Ele se sentou sob
uma linda árvore. Ele sorriu para mim enquanto se levantava e abria os
braços. Corri para ele e ele me abraçou.

Jesus: “Que bom ver você, Erin. Você tem estado ocupada."

Eu: Rindo. "Sim, Senhor, mas não tão ocupado quanto Você, meu Senhor."

Eu então fiz uma reverência para ele. Ele riu e sorriu do meu gesto.

Jesus: Rindo.

“Muito bem então, Erin, você está correta. Agora, o que você
descobriu recentemente?”

Eu: “Que a diferença entre uma árvore viva e uma árvore morta é
obviamente ...” Eu olhei em seus olhos e sorri. "…óbvio!"

Jesus: Rindo.

"De qual você prefere o tom?"
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Eu: "Oh, Senhor, este aqui." Apontei para a árvore sob a qual estávamos.
“Não vejo morte neste. Tudo o que vejo são belos galhos sustentados por
um tronco forte. Vejo lindos botões, folhas verdes e até algumas frutas
frescas. É maravilhoso aqui e me sinto tão segura. Tudo está vivo aqui, pois
esta é a Árvore da Vida.”

Ele sorriu com a minha resposta.

Jesus: “Agora, eu sei que, às vezes, parece que abandonei o mundo. No
entanto, eu não tenho e estou sempre lá com você. Recentemente, coloquei
conhecimento em seu coração. No entanto, parte disso não era novo, mas
de muito tempo atrás.”

Eu: “Sim, Senhor, mas acho que deveria ter levado isso mais a sério. Você
me mostrou pela primeira vez que a qualidade das roupas estava piorando e
que roupas, como o algodão, estavam ficando cada vez mais finas. Você me
mostrou que as hipotecas pertencem a bancos de todo o mundo, mas que
muitas são de propriedade de empresas do Oriente Médio.

“Você me mostrou que coisas como piercings e tatuagens estavam em
alta e que a mídia estava cada vez mais inclinada. Até os projetos de
interiores agora giravam em torno dos princípios encontrados nas religiões
orientais.

“Você me mostrou que o Ocidente estava lentamente se desgastando e
que o grande engano já estava entre nós. Enquanto estávamos lutando
entre nós, eles vieram. ”

Jesus: “Sim, Erin, eles vieram como um 'Ladrão de Noite' e agora procuram
os despojos. Sua esperança agora é a pilhagem da terra. Você é incapaz de
enfrentar uma onda gigante ou enxame de invasores por conta própria. Só
eu, que estou com você, posso resistir a eles, não aquele que está no
mundo. Já que estou com você e Meu Espírito está em você, não precisa se
preocupar. Agora, eu te dei uma data para marcar. Você se lembra da data?”

Eu: “Sim, Senhor. É a data que minha mãe me contou em um sonho. Ela me
disse que eu precisava estar pronto e ter meus assuntos em ordem, dia 23
de Setembro de 2017. No entanto, eu ainda não estou certo por que ela
tinha me este dado.”

Jesus: “Isso marca a celebração da trindade de uma nação”.

Ele me pediu para dar uma olhada rápida na internet, então procurei a
data no Google. Depois de descobrir o que pensei relacionado ao que
estávamos discutindo, voltei para informá-lo de minhas descobertas.
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Eu: “Senhor, este é o momento da unificação de uma nação no Oriente
Médio, um 'gigante adormecido'.”

Jesus: “Erin, eles não têm dormido. A árvore que lhe foi mostrada tem
raízes ali. Jeremias profetizou sobre um copo e uma espada. Você só precisa
entender quem é Ismael para entender as raízes de sua fúria.

“Agora, quem controla as cidades de Meca e Medina? Que deuses
fundaram essas cidades? Veja a terra árida que cerca essas cidades. Você vê
que Meu favor não tem estado sobre essas cidades de falsas divindades?”

Eu: “Ó Senhor, se não nos fortalecer, não seremos capazes de sobreviver.
Até mesmo nossa comida agora é fornecida por aqueles que estão no
controle. Nossa...”

Fiz uma pausa quando vi Jesus olhar para mim com empatia. “Oh
Senhor, Você já sabe que tudo é controlado por outros. Até a nossa dívida
está controlada e agora somos escravos, embora a maioria de nós ainda não
saiba.”

Jesus: “Sim, Erin, mas quem é Deus sobre tudo? Estou preocupado?”

Ele sorriu para mim.

"Erin, eles não controlam Deus e eu estou com você."

Ele sorriu para mim novamente.

“Se eu não tivesse chamado você de Minha, então você teria motivos
para se preocupar. Já que você é Minha, Erin, então não se preocupe.

“Embora a esperança deles esteja em Ismael, ele se foi. Ele não pode
redimi-los, pois apenas eu sou o Redentor do mundo. Eles não Me
conhecem, Erin, mas você sim. Os tempos dos profetas estão se cumprindo,
Erin, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os outros.

“Este é um momento para se alegrar. Olhe para cima, Erin, pois estou
vindo para construir um grande e vasto exército. Farei tudo o que disse que
faria. Vou fortalecer e curar você, sua casa e outras pessoas. Agora, há
trabalho a fazer. Você está pronto?"

Eu: “Sim, Senhor. Enquanto meu coração estiver pronto, bem, meu corpo ...
nem tanto.”

Jesus: “Não se preocupe, Erin, estou com você. Você reside sob Meu dossel,
Minha Cobertura, o Véu de Noiva.”

Ele sorriu e apontou para a árvore. Quando olhei para cima, ele se
inclinou e beijou suavemente minha testa.

O sonho acabou.
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