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346 - Um Sub-Sonho Longo e Divertido

Recebido na sexta-feira, 2 de agosto de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigada por outro dia mais frio! Obrigado por proteger nossos filhos.
Obrigado por nos sustentar. Pai, eu tive um sonho longo, mas emocionante,
ontem à noite.

Sub-sonho

Eu e o meu marido estávamos em uma cidade com uma série de
rotatórias de rua. Parecia a cidade de Bend ou Portland no estado de
Oregon, mas eu não tinha certeza. Enquanto estávamos transformados e
muito ativos, tive a sensação de que nosso 'tempo oficial de serviço' ainda
não havia começado. Estávamos em 'estado de farol baixo' e aguardamos os
sinais e chamados do Senhor para um serviço maior. O tempo estava
quente, mas o outono estava no ar. As orientações da escola estavam
começando.

Eu e o meu marido estávamos dirigindo um carro que não reconheci.
Estávamos dirigindo por uma área de cume semelhante à Skyline Drive em
Portland, OR. No entanto, a cidade abaixo de nós não se parecia com
Portland, OR. Havia muitas novas construções, incluindo parques e estradas
sendo construídos ou atualizados.

Enquanto dirigíamos, deparamos com o que parecia ser um acidente
em uma das rotatórias. Havia caminhões de bombeiros, veículos
paramédicos e carros da polícia. Reconheci uma mulher idosa que estava
com o coração agitado e pedi ao meu marido para parar o carro. Tive
dificuldade em chegar até ela porque havia muitas equipes de emergência.
Vi que um dos carros no acidente estava pegando fogo.

Como era um conversível, pude ver o banco de trás do carro. Havia
três itens: um pequeno urso de pelúcia, um livro e um pequeno recipiente
de lanche de plástico. Com base nisso, eu sabia que procurava por uma
criança. Com certeza, ali no lado da estrada, havia uma garotinha chorando.
Enquanto eu ia até ela, meu marido pegou um urso de pelúcia e um livro. A
garotinha, com cerca de sete anos, estava chorando.
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Garotinha: “É tudo culpa minha. Minha nanna está morta.”

Eu: “Sua nanna vai ficar bem. Ela vai viver. Eu tenho isso em boa
autoridade.”

Eu já sabia que Deus estava prestes a curá-la. Meu marido a pegou e
seus soluços começaram a diminuir. Parou quando ele lhe deu o urso de
pelúcia e o livro.

Marido: “Estes são seus?”

Garotinha: “Sim! Obrigado.”

Eu:“ Não se preocupe. Vou checar sua nanna.”

Garotinha:“ Espere, senhorita Erin!”

Eu congelei. Eu não havia lhe dado meu nome. Eu me virei para ela.

Garotinha: “Enoque e Elias estão chegando.”

A garotinha então retirou um tipo de réplica redonda da Terra. Quando
ela estendeu a mão, a réplica mudou da Terra para uma flor. Momentos
depois de se transformar em uma flor, secou. A garota ficou visivelmente
triste com isso murchando.

Garotinha: “A Terra e os povos sofrerão porque agora eles saberão o que
fizeram ao Senhor. O Muro das Lamentações cairá e o povo de Jerusalém
entenderá. Assim, diz o Senhor!”

Assim que ela terminou de falar, ela começou a chupar o polegar. Eu
podia ouvir sua avó chamar seu nome à distância.

Nanna: “Abbey? Abigail? Onde você está?

Abbey: Gritando de volta. “Nanna, eu estou aqui! Nanna! ”

Marido: “Abbey, você se lembra do que acabou de nos dizer?”

Abbey: “Sim. Um anjo veio e sentou-se ao meu lado no banco de trás e me
disse isso. Nanna bateu o carro.”

Eu: “Não conte a ninguém o que o anjo disse, ok?”

Abbey: “Não vou. O anjo quis dizer isso para você.

Caminhamos com Abbey até a avó. Eu e meu marido oramos e o
veículo dela foi restaurado. As equipes de emergência ficaram confusas, pois
agora não havia evidências de que o carro estivesse em chamas. Abbey e a
avó se abraçaram enquanto acenavam adeus. Eu e o meu marido voltamos
para o nosso carro. Nós dois estávamos em choque.

Eu: “Não acredito que isso tenha sido de um anjo do Senhor. O que você
acha?”
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Marido: “Eu concordo. O Senhor teria nos dito isso diretamente, não
através dessa menininha. Eu acredito que isso faz parte do engano.”

Eu: “Isso deve fazer parte do nosso treinamento, pois o Senhor não está
confirmando isso completamente. Já que ele está quieto sobre isso, com
humor, sei que ele enviará outra confirmação.”

Nós dois sorrimos concordando. Em seguida, dirigimos para uma igreja
que também era uma escola cristã particular. Estávamos lá para obter
algumas informações sobre a doutrina de ensino e outras crenças. A escola
estava em processo de orientação para as crianças em idade primária e seus
pais. Quando entramos, fomos orientados a esperar na área de recepção.

Embora tenhamos percebido que estávamos de alguma forma agora
em uma cidade completamente diferente, reconhecemos um 'espírito
demoníaco unificador' nas pessoas aqui que tínhamos visto antes onde
atualmente vivemos. Logo descobrimos que essa igreja era baseada em uma
doutrina norueguesa batista, holandesa, muito estranha. Encontramos vários
desses 'tipos de pessoas' aqui, bem como algumas meninas com quem
nossas filhas vão à escola.

Em resumo, eles não reconhecem que os milagres são para hoje e não
acreditam que Jesus possa falar através de Seus seguidores. Esse grupo de
pessoas parecia muito infeliz ao nos ver. O quarto estava escuro e ouvi
sussurros e murmúrios. Desculpei-me por ir ao banheiro. Enquanto eu
caminhava pelo corredor, fui abordado por um garotinho. Ele tinha uma
etiqueta com o nome "Mateus". O garoto sorriu para mim e veio conversar.

Mateus: “Olá, Srta. Erin.”

Havia meu nome novamente. Sorri quando soube imediatamente que
essa era a confirmação do Senhor de que essas mensagens vinham do
inimigo e não dele. Eu também sabia que isso não era culpa do garoto,
então o tratei como qualquer outra criança.

Eu: “Olá, Mateus.”

Mateus: “Os tempos do começo do fim chegaram. Enoque me disse. Olha,
tem uma tabela!”

O garoto mostrou uma tabela na parede das fases da lua. No entanto,
o gráfico estava incompleto. Consistia em três luas crescentes se
transformando em lua cheia e depois em três luas minguantes depois dela.
Havia sete luas no total. Obviamente, neste gráfico, não havia lua nova ou
as outras fases de crescimento ou diminuição.

Eu: “Quem te disse isso, Mateus?”
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Mateus: “Um anjo. Devo dizer-lhe que está chegando a hora do grande luto.
Os anjos estão avisando você. Enoque me disse.”

Eu pensei que isso era estranho. Como isso poderia ser tanto um anjo
quanto Enoque ao mesmo tempo? De repente, me percebi.

Eu: “Hmm, o anjo se chamava Enoque?”

Mateus: “Não. O anjo falou por Enoque.”

Eu: “Oh, entendo. Então, Enoque está por aqui em algum lugar?”

Mantive a compostura, mas não estava feliz que esses anjos caídos
estivessem dando mensagens enganosas para essas crianças. Os demônios
estavam claramente provocando eu e meu marido para envolvê-los. Como
sabíamos que isso fazia parte do nosso treinamento, nenhum de nós mordeu
a isca.

Mateus: “Não. Ele disse que é poderoso demais para estar perto de você.”

Eu: “Hmm, então ele é poderoso demais. Interessante. Eu balancei minha
cabeça. “Mateus, eu vou levá-lo de volta para seus pais. No entanto, posso
lhe dar uma pequena dica primeiro?”

Mateus: “Claro.”

Eu: “Sempre fique com outra pessoa, mesmo para ir ao banheiro.” Então
olhei na parede e vi um escudo de brinquedo e uma espada de brinquedo na
tela. “Você acredita em milagres?”

Mateus: “Ah, sim!”

Eu: “Bom! Agora, aqui está seu escudo.

Quando entreguei o escudo a ele, seu nome apareceu nele. Havia
mais. Agora, dizia "Mateus, filho de Deus".

Eu: “Agora, aqui está sua espada também. Embora essa espada não possa
matar uma pessoa, ela ainda é poderosa.”

Mostrei algumas palavras na 'lâmina' da espada e agora dizia 'Jesus, o
Portador da Verdade'. Apontei então para o cabo da espada e agora ela tinha
o nome de Mateus.

Eu: “Agora, esta é uma espada especial. Quando vir uma pessoa ou um anjo
do qual não tenha certeza, levante o escudo e acene a espada. Você saberá
instantaneamente se eles estão dizendo a verdade.”

Mateus: “Que legal! Posso tentar isso com meus pais?”

Concordei que sim. Eu ri quando pensei que isso poderia ser divertido.
Quando cheguei no quarto com Mateus, os pais pareciam alarmados.
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Mãe de Mateus: olhando a espada e o escudo de Mateus. “Agora, quem te
deu isso?”

Mateus: apontando para mim. “Erin me deu. Erin me deu isso para minha
proteção!”

Mãe de Mateus: “Bem, vou ter que tirar isso de você agora.”

Mateus ergueu o escudo e a espada. Meu marido estava com os braços
cruzados e balançava a cabeça em diversão. Sabíamos que este seria um
bom 'show de Deus'. Nesse momento, todos os pais começaram a dizer
coisas muito duras contra todos os outros na sala. Eles começaram a recitar
como realmente se sentiam um pelo outro. Eu rapidamente fui e trouxe o
Mateus para fora da sala antes que os pais pudessem voltar contra ele.

Mateus: “Embora isso tenha sido incrível, ainda doía. Pelo menos agora eu
sei, certo?

Olhei para sua espada e escudo e notei que um botão havia aparecido
em sua espada.

Eu: “Aqui, vê este botão ao lado da sua espada? Pressione este botão na
frente da pessoa que você deseja dizer a verdade. Desta forma, você não
está recebendo notícias de todos.

Mateus balançou a cabeça em concordância. Eu, Mateus e meu marido
agora estávamos rindo tanto.

Eu: “Quando a verdade se tornar muito difícil de ouvir, simplesmente segure
seu escudo e ele irá parar. Você também precisa saber que, quando não
souber o que fazer, peça ajuda a Jesus. Ele então enviará outros como eu ou
meu marido ou Seus anjos. Ele também falará diretamente com você às
vezes.”

Mateus: “Embora eu ame Jesus, não gosto do que os pais de minha igreja
dizem sobre ele.”

Eu: “O que você quer dizer?”

Mateus: “Eles dizem que Ele não os ouve. Eles dizem que Ele não se
importa conosco porque está muito ocupado para nós.”

Eu: “Bem, mesmo que eles devam acreditar nisso, apenas saibam que estão
errados.”

Mateus: “Obrigado pelo escudo e pela espada. No entanto, eles vão querer
saber por que você não me deu a armadura completa, como nas Escrituras.”

Eu: Rindo. “Bem, agora você tem a armadura completa de Deus.” O Senhor
imediatamente a colocou sobre ele. "Agora, apenas por diversão, vamos
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voltar com a armadura completa, para que não digam que fui enviado do
diabo porque lhe dei apenas uma espada e um escudo."

Nós dois estávamos rindo quando voltamos para a sala. Com base na
expressão de choque no rosto dos pais e na risada do meu marido ao ver a
armadura completa, eu sabia que era exatamente disso que eles estavam
falando. Os pais estavam agora dizendo todo tipo de coisas desagradáveis
  para nós, mesmo sabendo que Deus estava totalmente no controle. Mateus
se dirigiu a todos em uma voz muito alta.

Mateus: “Essa armadura é quente e está me deixando suado. Jesus acabou
de me dizer que tudo o que preciso levar é minha espada e escudo, e o resto
estará comigo invisivelmente.”

Mãe de Mateus: olhando para mim com tanto ódio. Você é uma mulher vil.
Você fez meu filho se rebelar. Você é mau. Você é tão...”

Nesse momento, e antes que ela pudesse terminar, meu marido
acenou com a mão. Seus lábios foram instantaneamente fechados. Ela tinha
um olhar de puro terror no rosto.

Eu: Dirigindo-me ao meu marido. "Vamos. Há muito fermento nesta sala.”

Os outros pais agora estavam gritando conosco. Meu marido acenou
com a mão novamente e agora os lábios de todos estavam fechados. Meu
marido falou a eles com voz autoritária.

Marido: “Não se engane... Deus até manda filhos para humilhar os
orgulhosos. Você tem muito pouco tempo para fazer alterações. No entanto,
não espere o momento de fazer isso agora.”

Depois de dizer isso, percebemos que um monte de escudos e espadas
havia chegado 'expresso por Deus'. Equipamos todas as crianças com seus
próprios escudos e espadas. Estes foram instantaneamente personalizados
com seus nomes conforme foram distribuídos, assim como a espada e o
escudo de Mateus foram personalizados com seu nome.

Eu: Dirigindo-me às crianças. "Não se preocupe. Os seus pais poderão falar
novamente em algumas horas. Agora, não acredite nas mentiras de que
Deus não faz mais milagres, como você já viu que Ele ainda faz.”

As crianças acenaram com a cabeça em concordância. Quando saímos
da escola, eu e o meu marido agradecemos a Deus por essas crianças, pois,
sem elas, seus pais não teriam nenhum relacionamento com Jesus.

Ao caminharmos para o nosso carro, nós dois sentimos a confirmação
de Jesus em nós... estávamos 'como um corpo' com Ele. Nós dois sabíamos
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que o inimigo agora estava nos observando atentamente e até usando
crianças como seus vasos.

Eu e meu marido oramos pela proteção dessas crianças. Deus
confirmou que iria bloquear as tentativas do inimigo que muitos de nós
havíamos encontrado.

Eu apenas sabia que tudo isso era para nosso treinamento divino.
Enquanto eu e o meu marido andávamos de mãos dadas, professamos nosso
amor ao Senhor e tudo o que Ele estava fazendo conosco.

O sub-sonho acabou.
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