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320 - A Colonização Espalhada de Jesus
e dos Gafanhotos

Recebido em 10 de fevereiro de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Depois de uma noite de sono agitado, sou grato por mais um dia. A
dor que estou sentindo agora está em todo o meu corpo. É uma dor aguda.
Alguns dias são muito piores que outros. No entanto, a dor nos últimos três
dias me tirou o fôlego. Eu posso dividir a fonte das minhas lágrimas em três
categorias ...

● Gratidão a Deus: A primeira e mais importante lágrima são aquelas em
completa gratidão a Deus pelas coisas maravilhosas e belas que eu vejo ou
experiencio todos os dias:

● Os adoráveis pequenos animais e pássaros que agora sair em torno de
nossa casa.

● As belas palavras de amor que vêm daqueles que normalmente não
seriam capazes de expressar tais coisas. Em particular, palavras dos
meus dois filhos.

● Doces lembranças.
● As notas de encorajamento que recebo do site.
● Palavras oportunas do Senhor que são como mel aos meus lábios.
● Vendo minha família reunida à mesa em oração e agradecimento.
● A paz e o riso em nossa casa.
● Um pequeno chickadee em um galho perto da minha janela como se

ela esperasse dar uma olhada no meu tempo com o Senhor.
● Uma paisagem de tirar o fôlego.

● Luto e tristeza: Estes incluem:

● Empatia para aqueles que sofrem ao meu redor.
● Intercedendo pelos perdidos e aqueles feridos ao nosso redor e no

mundo.
● A crueldade de alguns que muitas vezes me deixa de joelhos em

petições a Deus.

● Dor: Este último acontece com menos frequência porque descobri que me
concentrar demais em mim mesmo e no meu estado atual apenas aumenta

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-320/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-320/


minha dor física. Estas são 'lágrimas minhas' para coisas que são
situacionais e físicas, bem como mágoa, mágoa e perda.

Oh Pai, dói se mexer agora, e às vezes só para colocar meus pés no
chão. A bile no meu estômago está agora maior do que nunca porque meu
corpo está reagindo e inquieto. Como agora estou encontrando alguns
alimentos sólidos mais difíceis de digerir, eu como alguns biscoitos
Arrowroot e bolachas de baunilha para compensar isso. Apesar de tudo isso,
se eu não mantenho uma rotina diária, fico deprimido.

No entanto, Pai, sei que o que estou experimentando não é nada
comparado com o que tantos outros são. Há tantos sofrimentos agora. Por
favor, Pai, seus filhos te amam e olham para você para cura. Por favor, nos
cure em breve para que possamos declarar vitória no Nome de Jesus antes
dos perdidos aqui.

O mundo cresceu tão mal e tão rapidamente! Como isso pode ser? É
como se um tsunami de maldade e mentiras tivesse coberto o bem e a onda
não estivesse se retraindo. Em vez disso, essa onda se instalou e não está
recuando. Na verdade, está se tornando ainda pior. Não podemos mais ter
certeza de nada que ouvimos, lemos ou vemos, porque muita verdade está
sendo encoberta.

Nós recebemos apenas uma pequena imagem de uma história muito
maior. Em vez de notícias noturnas, agora recebemos um editorial noturno
baseado em uma narrativa de mentiras. Pai, você enviou o presidente para
afastar os ímpios que estão operando debaixo do nosso nariz o tempo todo.
O tempo da grande rebelião chegou e muitos de nós, a menos que você crie
um milagre, não suportarão o que mais está por vir.

É difícil ver tudo isso se desdobrar. Há tantos ataques contra você,
pai. Há coisas horríveis ditas sobre o teu filho Jesus. Há tantas tentativas
de nos tirar dos lugares onde Você nos manteve seguros... e meus sonhos
refletem isso! Um sonho que tive há duas noites me assustou. Eu pensei,
'uau, isso realmente pode acontecer na minha vida!' Ainda assim, pelo
menos parte de mim não quer acreditar.

Sub-sonho

Populações inteiras estavam sendo forçadas a entrar em colônias.
Devido à enorme massa de imigrantes que convergiam para a Europa, o
Canadá, os EUA e o México, os imigrantes exigiam agora zonas seguras para
o seu povo. Este seria então um lugar onde eles poderiam praticar e fazer
cumprir suas próprias leis, fornecer sua própria educação e controlar seus
próprios meios de comunicação.

Enquanto, a princípio, eles pediram apenas pequenas seções de certos
territórios, não demorou muito até que eles exigissem todos os territórios.
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Eles então começaram a mudar as coisas para que qualquer pessoa que
pisasse em sua colônia estivesse sujeita às suas leis e punições. No entanto,
eles ainda estariam livres para se mover pelo resto da terra fora de seus
territórios. Era muito unilateral e completamente injusto:

● Na Europa: Os gafanhotos exigiam:

● França
● Alemanha
● Bélgica; e
● Finlândia

● No Canadá: Os gafanhotos exigiram:

● New Brunswick
● Manitoba
● A parte sul de Ontário; e
● Uma faixa de terra através de Quebec que serviria como uma rodovia

para negócios entre Ontário e New Brunswick

● Nos EUA: Os gafanhotos exigiam:

● Michigan
● Norte Iorque
● Vermont
● New Hampshire
● Partes do Maine
● Wisconsin
● Minnesota; e
● Dakota do Norte

Eu vi um grande mapa com esses territórios no Canadá e os EUA
rotulados como "Terra Prometida". Neste mapa, todos os Grandes Lagos
tornaram-se sua propriedade, juntamente com quaisquer pontos de entrada
associados ao longo dos EUA e da fronteira canadense. Isso agora estava se
tornando uma colônia unida e massiva! Eu vi as apreensões de terras à
força, mesmo quando os fazendeiros tentavam salvar suas fazendas. Mesmo
os povos nativos americanos e das Primeiras Nações estavam agora sendo
forçados a deixar suas áreas designadas.

Enquanto o que eu vi já era mal o suficiente por si só, o que vi em
seguida foi 'Puro Mal'! A ONU estava sendo usada por esses gafanhotos
como uma ferramenta para garantir que seus "direitos humanos" fizessem o
que quisessem. Uma proposta foi então feita para colocar cristãos e judeus
em áreas designadas também. Mesmo que as várias propostas da ONU
estivessem incrivelmente distorcidas, um véu se manifestou sobre aqueles
que assinavam as leis e eles não conseguiam enxergá-la. Para impedir
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possíveis revoltas de seus habitantes, armas foram apreendidas das
pessoas.

Logo foram assinadas leis que proibiam cristãos e judeus de praticar
"orações coletivas" em certos momentos, de modo a "não ofender Allah e a
Terra Prometida". Se estes ainda fossem então violados, então partes das
colônias cristãs e judias ofensivas se tornariam então parte das colônias de
gafanhotos como pagamento pela ofensa. Essas restrições tornaram-se
cada vez pior até que todas as outras crenças religiosas tenham sido
cortadas de alimentos, água e outros suprimentos, incluindo remédios e
vacinas.

O sub-sonho terminou.

Pai, este foi um sonho terrível. Isso não pode ser uma coisa real! Que
horrível! Por favor, venha depressa e nos salve dessa bagunça.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu vi Jesus na base de uma linda árvore frutífera. Ele sorriu enquanto
eu corria para ele. Eu fui direto para os braços dele e ele me segurou.

Eu: “Oh Senhor, minha dor se foi quando estou aqui com você! Eu te amo!”

Jesus:“ Eu sei que não há dor aqui comigo. Erin, também não há
sofrimento, sem preocupação e sem medo. Eu te amo, Erin, e sei que você
chora toda a noite. No entanto, a alegria vem pela manhã.”

Eu: “Estou pronto para acordar aqui em breve.”

Jesus: “Sim, Erin, mas ainda tenho planos para você onde você está. Você
está realmente pronto para voltar para casa agora?”

Ele sorriu e gentilmente me cutucou.

Eu: "Bem, Senhor, agora que vi o que você preparou para aqueles que
amam você, por que eu não gostaria de estar aqui com você?"

Ele sorriu para mim enquanto assentia em concordância. “Contudo,
Senhor, eu não cheguei tão longe para parar agora. Eu sei que você tem
grandes planos para nós, então eu realmente gostaria de ver isso acontecer.
É justo que, sem que sejamos sobrenaturalmente fortalecidos por Você,
como algum de nós suportará isso?”

Jesus: “Você não poderia suportar isso sem Mim. Estou com você. O que
você viu em seu sonho são os planos dos ímpios. No entanto, Erin, esta não
é a minha vontade. Eles não prevalecerão aqui.”

Eu: “Sim, Senhor, mas isso já está começando a acontecer. Nós não
podemos falar nada sobre suas práticas, mesmo quando o Seu Nome é
profanado pelos ímpios.”
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Jesus: Sorrindo.

“Sim, Erin, mas eu sou grande e posso aguentar. Eles realmente não
têm idéia do que estão fazendo. Eu não o designei para lutar contra essa
parte da Minha batalha aqui. Eu mostrei isso para você entender o que está
acontecendo nos bastidores.

"A sabedoria é comprovada por suas ações."

Ele sorriu e apontou para mim.

“Agora, este grupo acredita que eles estão fazendo isso pela diretriz
de Deus. Bem, de certa forma, eles estão corretos, pois isso é um
cumprimento da profecia. No entanto, há outro plano em vigor e isso vai
atordoar as nações. Não se assuste quando os ímpios parecem prosperar,
pois daqui a pouco não existirão mais. Se você procurasse por eles, não os
encontraria.

“Agora, o que veio sobre a terra é o espírito de confusão e rebelião.
Os argumentos dos ímpios são facilmente anulados por suas próprias ações.
Isso é confuso para muitos. No entanto, quando você vê isso, você sabe que
o inimigo está por trás disso, como você sabe que eu não sou "o deus da
confusão"."

Eu: "Sim, Senhor, mas a maioria do que eles estão fazendo parece tão
óbvia para mim.”

Jesus:“ Enquanto isto é óbvio para você, não é para aqueles que escolhem
acreditar na narrativa de mentiras.”

Eu: “Tudo bem, Senhor, vamos ver se eu entendo isso. Enquanto eles
declaram "liberdade de expressão para todos", eles não incluem nada que
considerem ofensivo. Nada pró-Jesus, pró-vida, pró-família ou pró-'A Terra
do Livre' é permitido. Isso significa que metade do país é forçado a
permanecer em silêncio para não ofender a outra metade. No entanto, ao
mesmo tempo, o outro lado pode dizer o que quiser. Isso é confuso!”

Jesus: Rindo.

“Oh Erin, eu não mostrei a vocês que as balanças estão
desequilibradas? Esse padrão não se repetiu antes?”

Eu: “Sim, claro que sim. Relativamente recentemente com a Alemanha
nazista!”

Jesus: “Bem, mais ou menos. Sim, é semelhante, pois o alvo era, e ainda
é, o extermínio do povo judeu. No entanto, agora é mais do que isso, pois
não é apenas o povo judeu, mas Israel e todos os filhos de Deus. Erin, o
mesmo espírito que você fala não pereceu. Ainda está vivo e bem entre os
tolos.”

Eu: “Por que eles queriam destruir todos os cristãos? Eu não entendo”.
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Jesus:“ É simples. É para irritar a Deus e chamá-lo para prestar contas. É
impedir que a verdade se espalhe, pois o molde não pode sobreviver sob luz
forte. Isso você entende. Uma pequena partícula de um corpo estranho
pode destruir um lote inteiro. Isso vai nos dois sentidos. Por exemplo, se
você remover todo o mal, então você tem a Terra que eu preparei para você
com antecedência aqui… Paraíso!

“O inimigo uma vez residiu aqui no céu. Agora que ele foi expulso, sua
missão é criar sua própria versão do Céu, mas na Terra e só para si mesmo.
Para fazer isso, isso consiste no massacre dos filhos de Deus. Ele faz isso
primeiro diretamente no útero ou no nascimento, depois, quando andam
como crianças pequenas. Ele então procura roubar sua inocência. Como
adolescentes, ele então procura roubá-los da verdade e isolá-los.

“Bem, a lista continua e continua a partir daí. No entanto, Erin, você
sabe disso, junto com muitos outros sinais, que o tempo está próximo.
Assim como as flores indicam as estações da esperança e os frutos por vir,
suas folhas indicam que o verão está próximo. Então, é o mesmo com o que
você está testemunhando agora. Erin, tire uma lição da figueira…”

Eu: sorrindo. “Senhor, posso tirar minhas lições de você em vez da figueira?
Como você sabe, eu te adoro, não a figueira.”

Jesus: rindo.

“Muito bem, Erin, muito bom! Se você é contra os ímpios, então você
é para mim. Se você fala contra as práticas deles, então você é para mim.
Se você fizer exatamente o oposto deles, então você é para Mim.”

Eu: Sorrindo. "Sim, Senhor, mas então eu serei impopular." Nós dois rimos
como Ele sabia que eu estava apenas brincando.

Jesus: “As pessoas não mais procuram a verdade. Eles preferem se divertir.
Eles seguem o que seus ídolos lhes dizem para seguir. Eles não gostam de
nada que os chame para parar seu auto-prazer e alimentar seus apetites.
No entanto, em breve, muito em breve, eles vão confessar a sua mentira
línguas como eles enganaram muitos.

“Alguns afirmam que amo o pecador e o pecado porque, por definição,
esse seria o 'amor não-condicional' de um Salvador. O que eles não
percebem é que a própria decepção em que caíram logo os colocará em
algemas por suas próprias palavras. O inimigo os amarrou, já que ele não é
"aquele que liberta os cativos".

“Ele, pelo contrário, toma o livre e os torna cativos, ligados por 'o
deus deste mundo'. No entanto, Erin, você reside aqui comigo e é por
verdade que você foi libertado. Você é meu. Em breve, muito em breve,
você não acreditará no que planejei para você. Mesmo se eu te dissesse,
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você não acreditaria no que eu planejei para você e para aqueles que Me
amam e que Eu escolhi.”

Eu: Rindo. “Por que você não me tenta? Eu adoraria imaginar isso!”

Jesus: Sorrindo.

“Oh Erin, seja paciente e encontre alegria. Eu estou aqui. Minhas
promessas são verdadeiras. Eu não vou abandonar você. Assim como o
inimigo estabeleceu um curso de destruição para você, ordenei anjos a seu
respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. Eles vão segurá-lo para
que seus pés não sejam tropeçados por uma pedra em seu caminho, então
não se preocupe. Enquanto não há problema em ficar de pé, não discuta
com tolos. Eu tenho um plano…”

Ele sorriu e apontou para mim.

"…para você. Agora, venha Comigo!”

Ele estendeu a mão e começamos a caminhar juntos para a bela árvore
frutífera.

O sonho acabou.
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