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272 - Jesus e o Alerta
Sobre a Internet Mundial

31 de dezembro de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Você
nunca nos falha. Você entregou meus dois filhos mais jovens em segurança
para nós. Obrigado! Ultimamente, tenho me angustiado com algumas
reportagens sobre os horrores da internet, a 'web'.

O inimigo é o melhor dos punidores e o pai da mentira. Ele não pára.
Ele persegue os inocentes até serem caçados. Ele não ficará satisfeito até
que ele tenha transformado os amantes da Sua luz de esperança e
inocência em amantes de todas as coisas obscuras e sem esperança. O
inimigo é o trocador da Escritura e o confusor da verdade. Nuvens de
confusão caem sobre qualquer um em sua presença. Ele os deixa isolados e
'presas', não reza sobre eles. Eles caem em depressão e desespero quando
eles permitem que ele continue a ter acesso a eles.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava imediatamente com Jesus. Ele sorriu e me abraçou.
Ficamos juntos no mirante celestial. Nós olhamos para a Terra à noite e
estava girando lentamente na nossa frente. Enquanto eu via milhões de
luzes fracas entre as poucas luzes brilhantes, percebi que algumas das luzes
estavam começando a escurecer.

Jesus: “Erin, esta é a última onda de ataques contra os filhos de Deus.
Olhe para cá.”

Ele apontou para a área“ acima ”da Terra. Estava coberto de 'uma
teia'. Havia enormes quantidades de demônios lá. Havia tantos demônios
que eram mais numerosos do que milhares de colinas de formigas. Anjos
estavam ocupados mantendo esta teia consertada e derrubando os
demônios antes que eles pudessem romper.

Eu então vi que um número de demônios se reuniam em tão grande
concentração que eles foram capazes de atirar em vários demônios através
da web. Na realidade, isso só foi permitido por Deus. Os demônios foram

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-272/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-272/


capazes de esgueirar-se através de algumas pequenas aberturas na web.
Eles passariam tão rápido que seriam como balas atingindo a Terra.

Eu: “Eu não entendo isso, Senhor, como eu sei, com apenas um dos seus
comandos, você poderia parar tudo isso. O que é que eu estou vendo aqui?”

Jesus: “A teia que está sobre a Terra, o mundo que não é visto, ainda
assim, todos usam e sabem que ela está lá. Este é o reino que deveria ser
enviado antes de eu chegar. Isso permitiu o aumento do bem e do mal. O
mal aumentou e, com cada um desses você vê rompendo, outra brecha na
segurança ocorreu.”

Eu: “Mas, Senhor, eu estou vendo milhares destes quebrando a cada
minuto.”

Jesus: “Sim, Erin, você estão corretas. Agora olhe para isto...”

Ele me levou para o que parecia ser um centro de operações. Isso
parecia ainda maior que a NASA e era uma operação terrestre administrada
por pessoas. Eu vi ordens globais generalizadas sendo dadas e mapas com
marcadores.

Então vi reuniões estratégicas acontecendo e depois ainda mais
pedidos saindo. Então vi algo parecido com rastreamento infravermelho.
Isto foi seguido pela "vida leve" de uma vítima sendo exterminada.

Eu: “O que é isso? É como um videogame gigante. Senhor, por que você
não está enviando anjos para parar isto?”

Jesus: “Muitas pessoas que lêem isto terão as mesmas perguntas. Eles
então ficarão chateados, pois prefeririam que Eu mandasse Uriel ou Gabriel
para lhe mostrar o que está ocorrendo aqui. Eles acharão difícil acreditar
que estou ciente deste centro de comando, mas não envio anjos para
impedi-lo.

"Eu posso dizer pelo olhar em seu rosto que você está ferido por isso
também." Ele sorriu e gentilmente me cutucou.

"No entanto, antes de Me julgar, venha comigo..."

Ele pegou minha mão e agora estávamos em um belo bairro
suburbano com belas casas. O céu acima de nós estava claro e escuro. Eu
podia ver milhões de estrelas no céu.

Jesus: “Erin, todos os lares deste bairro são cristãos. As famílias vivem
juntas em paz, amor e alegria. As famílias fazem tudo juntas como uma
unidade. Enquanto eles não são perfeitos, eles têm o desejo de fazer a
Minha Vontade em cada uma dessas casas. Estou bem satisfeito com os
corações de cada pessoa aqui. Essas pessoas são minhas.”

Então eu vi cada casa sendo iluminada. Eu ouvi música e risadas. Eu
vi uma mãe deixando sua casa com comida. Ela atravessou a rua em frente
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a nós para outra casa que tinha alguém que estava doente. Mesmo que esta
casa tivesse visto tragédia, eu pude ver que a luz de Deus ainda estava lá.
Quando a porta se abriu, a luz se apagou.

Eu: "Senhor, por que você está me mostrando este bairro cristão 'ideal'?"

Jesus: "Me deixe mostrar-lhe o que acontece a seguir..."

Então eu vi cada uma dessas casas como se toda a fachada tivesse
sido retirada. Eu agora podia ver em seus quartos. Eu vi crianças, bebês e
adolescentes. Cada um tinha alguma forma de tecnologia ou tinha acesso a
ela. Eu então vi centenas de entidades demoníacas agachadas em cada um
dos telhados.

Jesus: Você vê isso, Erin? Eles vieram da web. Agora eles esperam.”

Eu: “Oh Senhor, eu vejo crianças inocentes!”

Jesus:“ Sim, Erin. Agora observe…”

Eu vi um adolescente estudando para um exame. Ele deve ter
frequentado uma escola cristã, pois vários livros religiosos, incluindo
algumas Bíblias, estavam ao lado dele. Ele tinha uma Bíblia normal, assim
como uma Bíblia topográfica. Ele também estava fazendo algumas
pesquisas na internet.

A porta do quarto dele estava aberta. Sua mãe tinha acabado de olhar
ele. Ele tinha seu smartphone perto dele também. Então eu ouvi uma
notificação por push em seu telefone e o garoto o pegou para olhar. Eu o vi
escrever algo de volta.

Jesus: "Agora observe o que acontece três portas abaixo..."

Eu vi uma linda garota adolescente em seu quarto. Ela tinha prêmios
em todo o seu quarto por alguma coisa. Eu vi um versículo da Escritura
escrito ao longo do topo de suas paredes perto do teto. Eu vi um grande
espelho pendurado em uma de suas paredes.

Ela estava experimentando várias roupas diferentes. Eu vi um
demônio no quarto com ela. Este demônio parecia louco e vestia roupas
femininas. Era feio e sujo. Sempre que ela tentava uma roupa diferente, eu
a via sussurrando em seu ouvido. A menina logo começou a "encolher" e
perder a confiança.

Sempre que a garota olhava no espelho, um demônio diferente
colocava algo como óculos nos olhos para distorcer sua imagem. Estas
"lentes de vidro" fizeram a menina acreditar que ela era muito maior às
vezes, mas depois, na verdade, muito magra. A imagem que ela via de si
mesma era sempre "extrema", ou muito gorda ou muito magra.

Eu vi então a menina texting. Logo percebi que ela estava mandando
mensagens para o adolescente que eu tinha visto em seu quarto mais cedo.
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Eles agora estavam mandando mensagens de um lado para o outro.
Ela logo começou a enviar fotos sugestivas para ele. Eu então vi algo como
um véu de névoa cair sobre os dois.

Antes que eu pudesse me virar para fazer uma pergunta ao Senhor,
os quartos de ambos os adolescentes estavam completamente cheios de
demônios. A garota parecia se transformar em algo irreconhecível. Eu então
vi sua irmãzinha entrar na sala. Quando sua irmã mais nova voltou para seu
próprio quarto, um dos demônios a seguiu.

Eu: "Oh Senhor, isso é esmagador!"

Jesus: "Agora olhe ao redor..."

Todos os demônios que estavam em cada um desses muitos telhados
tinham entrado em cada uma dessas casas. Tudo isso aconteceu tão rápido
que foi simplesmente impressionante.

Eu: "Onde está a ajuda, Senhor?"

Jesus: Ele apontou para Si mesmo.

“Aqui, Erin. Ajuda e esperança estão aqui...”

Eu então vi a adolescente ficar tão perturbada em enviar as fotos de
si mesma que ela caiu de joelhos. Ela então orou com lágrimas e um
coração sincero. Eu vi anjos do Céu entrarem em sua presença e encherem
a sala. Eu então a ouvi chamar sua mãe. Ela ia pedir para ela pegar o
telefone.

Antes que a mãe pudesse vir, o menino mandou uma mensagem
novamente. Ela olhou para o texto e mudou de idéia. Assim que ela tomou
essa decisão, vi os anjos saírem de seu quarto. Os demônios estavam de
volta ao telhado e estavam reunidos ali para observá-la.

Menina: "Oh, não importa, mãe."

Logo depois que ela disse isso, os demônios voltaram para seu quarto,
mas agora havia ainda mais demônios do que antes. O martelar dessa
garota continuou.

Eu: "Senhor, enquanto eu estou impressionado por apenas observando
estas duas casas, você deve ver isso acontecendo em todo o mundo."

Jesus: Sim, Erin. Agora, vire-se...”

Eu me virei e vi esse cenário se repetindo várias vezes em casa após
casa. Estremeci quando tudo isso estava acontecendo nesse bairro cristão
"ideal". No entanto, não foram apenas os adolescentes que foram afetados,
foram também todos aqueles que convidaram material ímpio para as suas
casas através da 'The Web'. Enquanto eu via pais fazendo isso, havia
algumas mães fazendo isso também. Havia muitos outros também.
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Eu: "Oh Senhor, isso é muito maior do que eu jamais imaginei."

Jesus: Sim, Erin. Esta é a onda final de guerra nos "lugares celestiais"
antes de Eu aparecer."

Eu: "Senhor, por que você não está fazendo mais para impedir isso? Por
favor, perdoe-me, mas parece impossível para nós lutarmos contra essa
guerra, a menos que você intervenha.”

Jesus: “Erin, está escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes
de si mesmos. Vá para a Minha Palavra e leia isto à luz do que está
acontecendo hoje. Veja se este não é o mesmo momento em que você está
agora. Essas coisas devem ocorrer.”

Ele me levou à 2 Timóteo 3…

Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais
amigos dos deleites do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.

Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam
cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias
concupiscências; Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao
conhecimento da verdade.

E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes
resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos
quanto à fé.

Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu
desvario, como também o foi o daqueles.

Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção,
fé, longanimidade, amor, paciência, Perseguições e aflições tais quais me
aconteceram em Antioquia, em Icônio, e em Listra; quantas perseguições
sofri, e o Senhor de todas me livrou;

E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus
padecerão perseguições.

Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando
e sendo enganados.

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste
inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
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E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem
fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a
Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir,
para corrigir, para instruir em justiça;

Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído
para toda a boa obra”.

Jesus: Agora você entende o que veio contra a terra. No entanto, há ainda
mais das Escrituras que mostrei a você que também se refere àqueles sob
esses ataques.”

Eu: “Senhor, como pode qualquer família lutar contra tais coisas se Você
não nos fortalecer? Como podemos estar todos os momentos? Nós não
podemos!”

Jesus: “Ser pai hoje é muito mais difícil do que no passado. Muitos foram
solicitados pelo inimigo e tem sido objeto de grandes batalhas em Minha
Corte. Quando digo batalhas, quero dizer como em argumentos, não em
lutas.

“Perímetros e limites foram estabelecidos em que o inimigo é incapaz
de atravessar. Mesmo assim, aqui está apenas um exemplo do que o
inimigo poderia fazer com um jovem normal que procura Me seguir:

● Primeiro Passo - Isolamento e Solitude: "amigos" ímpios em uma
escola são sistematicamente transformados contra alguém pelo
inimigo.

● Segundo Passo - Bullying: Agora vulneráveis e solitários, os bullies
são enviados. A partir disso, as meninas e os meninos também
começam a odiar seus cabelos, seus corpos, seus quartos, suas
escolas e até mesmo seus pais. Os ataques podem vir contra eles de
várias formas.

● Terceiro Passo - Imagem Corporal: Este assédio moral geralmente
leva a uma má imagem corporal. Eles se comparam a um ideal, um
ideal que nunca pode ser obtido. Se o inimigo conseguir que alguém
persiga algo que ele não consegue obter como medida de perfeição,
ele então o leva para um caminho escuro e finalmente para um poço
muito escuro.

● Quarto Passo - Dado à Vaidade e à Emoção: Em busca do amor e do
amor para curar a dor, o inimigo muitas vezes envia alguém do sexo
oposto que tem intenções sexuais impuras para ele. No entanto,
quando o amor que está sendo buscado é baseado em uma ilusão,
não há mais um verdadeiro indicador do que é o amor, o que o amor
realmente está de acordo com os frutos do Espírito. O que vem então
é muitas vezes apenas uma falsificação inteligente para "amar"...
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luxúria. Abrindo-se ao pecado, eles frequentemente se dobram à
vontade do inimigo quando normalmente nunca teriam permitido
isso.”

“Muitos que Me seguem não mais tentam entender completamente
quem Eu sou através da Minha Palavra. Alguns só olham para Mim como o
'tomador de todas as coisas divertidas', mas Eu não sou. Para os que já
passaram da idade da responsabilização, não há "desordem cerebral" e
afirmam ter Mim em seus corações, eles são indesculpáveis.

Nota: Uma breve explicação do que acreditamos que Jesus quis dizer com
"desordem cerebral" está incluída no final deste sonho.

“No entanto, isso é o quanto eu os amo. Eu dei Minha vida por eles.
Da mesma forma que eu chamei você e sua família para algo maravilhoso, o
inimigo odeia todos vocês por causa disso. Ele usará qualquer arma que
puder para destruir todos vocês.

“Enquanto algumas pessoas dizem coisas com seus lábios, seus
corações não estão em Mim. Para outros, enquanto eu estou em seu
coração, seus lábios e suas ações dizem algo diferente e o inimigo os
conduz facilmente como um cavalo para o abate.

“Muitos não conseguem se sobressair por medo de não serem
amados. No entanto, não se engane... eles são odiados, assim como todos
vocês são odiados, por causa de mim. Então, o que tudo isso significa? Eles
estão com medo de fazer inimigos? Bem, eles já os têm.

“Eles realmente entendem o atraso da hora? Eles realmente
entendem que algumas de suas luzes já estão diminuindo? Mesmo para
aqueles cuja luz é brilhante, eles realmente entendem o quanto a escuridão
odeia a sua luz?

“Eu vejo tudo feito em segredo. Os anjos viram as costas sempre que
alguém faz atos profanos, pois não são chamados para contemplar essas
coisas, a menos que estejam em guerra ou eu os tenha chamado para
pará-las. Aqueles que Me amam devem se esforçar para não fazer nada que
faça com que Meus anjos virem as costas. Se o fizerem, não se surpreenda
se eu remover meu favor deles ou mesmo testá-los severamente.

“Contudo, se ao invés disso eles mantiverem todas as coisas sagradas
e de uma pessoa Divina com sabedoria, eu posso simplesmente abrir as
comportas do Céu sobre elas. Talvez eu remova todos os defeitos e
aperfeiçoe suas imagens de modo a tirar o fôlego momentaneamente
daqueles que estão em sua presença.

“No entanto, eles devem se apresentar como eu os vejo. Eles devem
deixar a beleza do seu coração brilhar, não os enganos do mundo. Leia a
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Escritura de Timóteo novamente para realmente entender quantas pessoas
irão mentir e manipular para conseguir o que querem.”

Eu: “Isso me faz sentir que não devemos aceitar as palavras de nossos
filhos. Devemos tornar nossa prática pesquisar o que eles estão procurando
na Web e fazer isso com frequência? Eles saberão que isto está vindo e se
preparando adequadamente?”

Jesus: “Bem, uma busca surpresa freqüentemente revelará mais,
entendeu? Lembre-se de que o que você está fazendo é pesquisar se isso
está sendo usado como uma arma contra sua família. Sabedoria e
discernimento são necessários mais agora do que nunca. Estes devem ser
solicitados por mim. Agora, regozije-se, Erin, pois a hora é muito tardia!”

O sonho acabou.

Observe quando Jesus fala de uma “desordem cerebral”: Acreditamos
que Jesus está se referindo a alguém que é limitado mentalmente, como o
autismo, o de Asperger Embora não tenhamos certeza de como isso se
aplicaria, considere-se reconfortante que Deus faz e Sua misericórdia é
grande.

Acreditamos que Jesus disse isso para esclarecer que aqueles que
têm transtornos mentais ou deficiências físicas não estão incluídos neste
grupo, mesmo que sejam adolescentes ou mais velhos (isto é, tenham
atingido sua idade de responsabilidade). Embora nunca tenha havido uma
determinada idade de responsabilização e, muito provavelmente, depende
de cada pessoa, parece estar por volta dos primeiros anos da adolescência.

Note-se que a cultura judaica geralmente tem Bar e Bat Mitzvahs aos
13 anos. Basicamente, se uma pessoa não tem a capacidade de entender o
pecado ou pelo menos ser capaz de pedir a salvação de Jesus por causa de
um "distúrbio cerebral", eles ainda são salvos.

Por exemplo, se você conhece alguém com Síndrome de Down, isso
deve lhe dar um grande conforto.

8


