
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-368/

368 - Em Breve, Deus Vai Soprar Vida
em Nós (Ezequiel 37)

Recebido segunda-feira, 11 de novembro de 2019 (Lembrando-se de nossos
veteranos)

Comunhão

Querido Pai,

Eu sou grata por Você e meu coração está feliz! Foi uma manhã
movimentada de atividades com animais e pássaros. Pelo segundo dia
consecutivo, vi algo inacreditavelmente raro. A primeira vez foi ontem,
depois que deixei minha filha mais velha para um evento. Eu estava
dirigindo pela estrada para o posto de gasolina antes de ir para casa e lá,
voando diretamente para o meu carro e a apenas um metro e meio do chão,
era uma águia careca.

Isso por si só é notável, mas não 'isso' notável. O que tornou esse
'aquilo' notável foi o fato de um pequeno pássaro estar andando nas costas
da águia. Eu suspirei! Quando se aproximou do meu carro, a águia mudou
de direção e disparou direto para o céu. Quando fez isso, o pequeno pássaro
se separou. O passarinho voou depois da águia. Eu não podia acreditar nos
meus olhos. Só sei que isso era um sinal! Obrigado Jesus, como não poderia
ser?

Ok, agora aqui está a parte realmente, realmente impressionante! Esta
manhã, aconteceu novamente. Enquanto estava no meu quintal, uma águia
estava voando direto em minha direção. Mais uma vez, fiquei
completamente surpreso quando vi um passarinho cavalgando nas costas da
águia. Eu tinha um enorme sorriso no rosto ao vê-lo passando por mim com
este pequeno passageiro de pássaro. Fiquei absolutamente chocado com
isso e ainda estou!

Estou tão feliz que o Céu tenha um lugar para todos esses pássaros e
animais magníficos. Em particular, estou ainda mais feliz que nossos
preciosos animais de estimação também estejam aqui. Zoey e Snigglet nos
trouxeram tanta alegria, por que não continuar fazendo isso no céu? Uma
preciosa família que conhecemos perdeu sete animais há algumas semanas,
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uma por uma picada de cobra enquanto protegia a casa. Por favor, traga
conforto a eles por suas perdas.

Embora haja perda na Terra, ainda lhe agradecemos, pai.
Agradecemos que você se deleite com o que nos deleita:

● Mateus 10:29: O amor e o cuidado de Deus pelos perdidos

● Eclesiastes 3:18-21: O destino de Deus aguarda os dois

● Salmos 50:10-11: Criação de Deus

● Oséias 2:18-20: A Aliança de Deus com Sua Criação

● Salmos 36:6: A preservação de nós e dos animais de Deus

● Tantos mais... muitos para escrever ao Pai.

Obrigado por enviar esses pequenos para nossas vidas. Por favor,
restaure nossos corações, pois as perdas que sofri com animais de
estimação ao longo dos anos ainda machucam meu coração. Só sei que
esses nossos amados animais de estimação estão em casa no céu. Eu os vi
aqui como você me mostrou. No entanto, mal posso esperar para ver tudo
isso. Obrigado pai. Além disso, quando a Transformação chegar, cure nossos
animais de estimação, grandes e pequenos, ao mesmo tempo.

A área em que vivemos tem muitos idosos. Embora também existam
algumas pessoas da nossa idade, as gerações mais jovens são poucas e
distantes entre si. Agora entendo por que Maine, New Hampshire, Vermont,
Canadá Marítimo e outras regiões têm itens tão incríveis em suas lojas de
sucata, pátios de resgate e lojas de antiguidades / penhor. As gerações mais
jovens simplesmente não têm utilidade para nada disso hoje, não importa
quão grande seja.

Meu marido e eu temos aproveitado seu tempo livre para otimizar o
que temos em nossa casa. Temos usado as opiniões uns dos outros para
decidir o que manter e o que doar. É difícil acreditar quanta "coisa" uma
família de sete pessoas pode acumular em tão pouco tempo juntos. Após a
queda de energia, tivemos que começar de novo com nossos alimentos
perecíveis. Embora tenha sido uma perda, Pai, você restaurou tudo o que
estava perdido.

Obrigado, pai, por nossos incríveis amigos aqui no Ninho. Sem o amor
e o apoio deles, não tenho certeza de onde estaríamos, mas sei que não
seria bonito. Embora a falta de energia fosse cara, fiz com que eu me
livrasse de condimentos que lentamente lotavam nossa geladeira. Agora é
tão claro que é fácil ver instantaneamente o que temos e o que não temos.
Este é definitivamente um ponto positivo para tudo isso.

2



Um dos lugares para os quais doamos é uma pequena boutique de
economia. Quando doamos aqui, todos os rendimentos vão para cuidados
paliativos e para aqueles que estão no fim da vida. Quando eu estava lá,
notei uma linda tigela pequena feita para segurar flores. Era uma tigela fina
e diferente de tudo que eu já tinha visto. Mesmo pesquisando esse padrão
particularmente elegante, não consegui ver nada parecido. Falei com o
gerente sobre isso.

Eu: “Por que um membro da família não gostaria de manter algo assim.
Realmente poderia combinar com qualquer estilo. De fato, todas as coisas
bonitas que vejo por aqui são de alta qualidade e são bem cuidadas. Alguém
deve ter trabalhado muito duro para coisas assim.”

Gerente: “Sim, é triste, não é? A geração mais jovem atualmente pensa
que tudo isso é feio. Eles poderiam se importar menos com as histórias de
como foram adquiridos ou quanto vale. Em vez disso, eles apenas querem
isso fora de vista. Outro dia, depois de um funeral, o filho de um dos
pacientes do hospício deixou uma caixa em nosso balcão. Na caixa havia
itens que a família tinha quando fugiram da Alemanha.

“Havia um tesouro de itens. Era o sonho de um avaliador e valia
facilmente US $5.000. Se ele tivesse tomado o tempo necessário para
cuidar, ele poderia ter embolsado uma hortelã. Ele continuou dizendo que
guardava as jóias de ouro para vendê-las em peso. Quando mencionei que
as outras jóias da caixa também valiam bastante, ele apenas deu de ombros
e disse 'tudo bem'. Quem sabe, talvez ele não tenha se dado bem com sua
mãe e só queria tirar isso de vista.

Eu: Suspirando. “É tão triste. Nossos avós eram pobres, então eles se
apegaram às coisas. Um par de jeans seria remendado várias vezes porque
a qualidade fazia valer a pena o patch. Hoje em dia, você compra jeans
baratos e tira algumas lavagens deles. Eles nem podem ser remendados,
pois o material é tão barato. Bem, de qualquer forma, terei o prazer de
pagar US $6 por esta tigela fofa.”

Gerente: “Obrigado! Não se surpreenda se você os vender por entre US
$100 e US $150 online."

Oh, Pai, muitos nesta nova geração são frios. Eles são indiferentes.
Havia uma caixa de sapatos inteira de cartas de amor da guerra, mas elas
foram entregues sem pensar duas vezes. Eles eram históricos. Por que você
não gostaria de manter memórias como essa? Você então me lembrou que
tudo acabará no fogo. Isso acontecerá quando você remodelar a Terra.
Realmente, quem sou eu para julgar?
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Logo depois disso, ouvi uma história que me deixou triste. Dois jovens
estavam dizendo um ao outro como era chato ter que visitar os avós.
Comecei a me refletir e percebi que compartilhei minhas histórias com meus
filhos. Falo dos velhos tempos para usá-lo como uma lição de aprendizado
para eles, para que não cometessem os mesmos erros tolos que eu cometi.
Hmm, eu me pergunto se eles acham essas histórias úteis ou chatas.

Quando lembro de quando era criança, adorava ouvir as histórias dos
meus avós. Eu costumava pedir que eles me contassem a história várias
vezes. Achei legal imaginar meu avô com problemas aos oito anos de idade.
Ele então foi obrigado a pintar uma cerca branca para "reparar seus
pecados". Quando menino, ele economizou um centavo e sua mãe usou isso
para comprar o balde de tinta branca.

Quando ele finalmente terminou, percebeu que era uma experiência
gratificante, mas humilhante. A mãe dele disse para ele se sentar e foi
inspecionar o produto acabado. Ela estava feliz com isso. Ela então colocou
um prato de biscoitos e um copo de leite na frente dele. Quando ele levantou
o último dos biscoitos, havia a moeda de dez centavos. Sua mãe havia
devolvido a ele e ele ficou surpreso com isso. Ele perguntou a ela o porquê.

A mãe dele: “Fiz isso para que você visse a diferença que fez. Você passará
por esta cerca todos os dias e lembrará por que agora estava pintada de
branco. Em termos dos problemas que causaram isso, aposto que você
nunca mais fará isso.”

Agora estamos vivendo uma época em que os corações estão
esfriando. É tão triste, tão triste. O fato de isso estar acontecendo também é
um cumprimento de profecia. Pai, você nos prometeu que renovaria nossas
forças e que subiríamos em asas como águias. Vamos correr e não ficaremos
cansados. Por enquanto, estou lutando, pai. Outra tempestade está se
aproximando. Pai, por favor, mantenha nosso poder. Por favor, forneça-nos
as nossas necessidades. Nós te amamos!

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava do lado de fora da porta da corte de Deus. A porta estava
aberta. Uriel logo apareceu bem ao meu lado.

Uriel: “Deus pede a sua presença.”

Eu: “Uriel, é tão bom te ver.”

Foi então que notei que ele estava com a armadura completa. Embora
difícil de descrever, até suas asas pareciam estar em armadura. Eu podia ver
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os arranhões da batalha e partes de sua armadura pareciam amassadas.
Fiquei muito preocupada com a segurança dele e comecei a chorar.

Eu: “Você parece tão sério hoje. O que está acontecendo agora? Oh Uriel,
não quero que nada lhe aconteça.

Uriel: Sorrindo. “Oh Erin, não tema por mim, pois estou fazendo a Vontade
de Deus. Eu não sou apenas Seu mensageiro, mas também faço parte do
Exército de Anjos. Sou comandante de um regimento. Muitas vezes somos
atacados. Em termos do que está acontecendo, deixarei que Deus lhe diga
isso. É meu trabalho trazê-la aqui. Ele apontou para a porta aberta. “Agora,
Deus pede sua presença.”

Eu: “Sim. Por favor. Eu ficaria honrada.

Uriel estendeu a mão e colocou pomada nos meus olhos. Agora eu
estava segurando minhas lágrimas.

Uriel: “Ele conhece seus olhos, Erin. Você não ficará cega. Não tema. Agora
venha comigo à Sua presença.”

Ele pegou minha mão e me conduziu pela porta de Deus até Seus
tribunais. Eu podia ouvir a voz de seus coros de anjos. Com o mesmo
conceito que um órgão de tubos, cada voz angelical tocava um acorde
perfeito. Era inimaginável. Não há nada na Terra como isso. Eu procurei por
isso, mas só ouvi vislumbres em determinadas músicas. Eu tentei muito ver
Deus em Sua corte desta vez.

No entanto, o poder absoluto da área do trono tornou muito difícil para
mim entender o que estava vendo. Era como a luz do sol cercada pela
Aurora Boreal. Para finalizar, havia também o belo Mar Vivo de pedra de
Vidro Azul. Tudo, até as colunas de pedra, foram Deus soprado e adorado a
Deus. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas faz quando você está aqui.

A cada 'Santo, Santo, Santo', meu coração pulava. Lágrimas
escorriam pelas minhas bochechas quando meu corpo ficou fraco na
presença de Deus. Sua presença e seu hálito passaram por mim. Eu estava
me rendendo a Deus, não em parte, mas totalmente em Sua presença. Eu
só podia ir tão longe antes que todas as células do meu corpo desejassem se
curvar diante Dele. Uriel deu um tapinha nas minhas costas.

Uriel: “Está tudo bem, Erin. Deus está aqui com você. Você está segura.
Nada pode vir contra você na presença de Deus.

Chorei e caí no belo Mar de Vidro. Ajoelhar não era suficiente e logo
fiquei prostrada. Deitei de bruços diante de Deus em Seu trono. Ao deitar no
mar, senti um calor e uma vibração nas ondas enquanto as marés se
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moviam sobre mim. Novamente, isso é difícil de descrever, mas era como se
eu sentisse o sopro de Deus se movendo sobre mim. Foi fantástico.

Ajoelhei-me e confessei toda a minha falta. Confessei os meus medos
pessoais, minhas falhas em reconhecê-Lo em todas as coisas e nem sempre
confiando Nele para fazer um bom trabalho em tempo hábil. Muitas vezes,
caio na armadilha de olhar para Deus como 'O Justiceiro', não o Pai amoroso
que se importa conosco. Adorei a Deus por algum tempo e, ao liberar tudo
para Ele, senti a onda de água curativa percorrer minhas veias.

De alguma forma, parecia algo semelhante ao abraço de Deus por
amor. Era como um cobertor quente e reconfortante ao meu redor. Embora
não fosse Ele fisicamente, como nenhum humano poderia estar tão perto de
Seu poder, mesmo em visões, Ele parecia envolver seus braços em volta de
mim através de Seu Espírito, o Espírito de Deus. Como eu estava vendo tudo
isso, Ele começou a falar. Sua voz era inimaginavelmente poderosa, mas
amorosa ao mesmo tempo.

Deus: “Erin, a terra está sendo medida. Os corações dos homens estão
esfriando. Como os anjos foram chamados para medir as terras, vou agora
ativar o Meu exército de milhares. Meu poder virá sobre eles e eles
realizarão obras poderosas. Embora tragam terror e medo aos corruptos,
também trarão justiça à terra. Não tolerarei injustiças enviadas em Meu
Nome para punir os fracos.

“O Meu nome está nos lábios dos homens maus, enquanto eles
mentem e executam blasfêmias contra Mim em plena vista. Meu exército
virá para sacudir a terra. Eles trarão a verdade e a justiça para onde as
mentiras e a injustiça foram proclamadas. Veja bem, sou Eu quem muda os
tempos e as estações. Eu dou sabedoria aos sábios e conhecimento aos
exigentes. Eu revelo as coisas profundas e ocultas. Eu sei o que há na
escuridão.

“Eu sei que tipo de luz habita em você, Erin, e naqueles que Eu
chamo. Pois Eu sou a luz e, em Mim, as trevas não podem ser encontradas.
Eu também respirarei o sopro da vida naqueles que Eu chamo. Onde você
for, a escuridão irá fugir. Enquanto o mal tentar esconder, ele será
encontrado. Será encontrado pois Eu serei a respiração em você. Quando
você declara algo, na verdade sou Eu Quem o declara e será feito,
entendeu?

“Quando você colocar uma mão sobre os enfermos, eles serão
curados. Do mesmo modo, a escuridão da morte também deve fugir. Quando
você ouvir as mentiras dos ímpios declarar falso testemunho contra os
inocentes, sua moção fará com que os lábios dele confessem a verdade da
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questão. Dessa maneira, e por seus próprios lábios, o mentiroso será
condenado. Lembre-se de que há seis coisas que Eu odeio, sete das quais
são detestáveis   para mim:

● Olhos altivos

● Uma língua mentirosa

● Mãos que derramam sangue inocente

● Um coração que cria esquemas perversos

● Pés que rapidamente se precipitam no mal

● Uma falsa testemunha que derrama mentiras

● A pessoa que atiça o conflito

“Assim, então, Eu vou enviar um Exército:

● Aqueles que têm o adultério não comprometidos em seus corações

● Os que odeiam o que fazem e esperam há muito tempo por justiça

● Aqueles que Me amam e guardam os Meus mandamentos

● Aqueles que levantaram-se para tal numa época como essa:

“Quando Eu enviar o meu exército:

● Eles serão fortalecidos e nada virá contra eles.

● O mundo Me verá através deles.

● O mundo saberá que Eu estou com eles e Eu os enviei.

● Eles serão refinados nos fogos de aflição

● Eles foram encontrados em Meu favor

“Você é favorecida por Mim, Erin. Você será curada. Você será
fortalecida. Vou habitar no meio de você e nada pode resistir a você. Aqueles
a quem Eu tenho chamado para cuidar estarão sob seus cuidados e debaixo
de sua proteção. Nada virá contra aqueles de quem você cuida.”

Eu: “Pai, quando será isso?”

Deus: “Um tempo planejado desde o início. É importante para Mim, mas
não para o homem. Agora, você ficou desanimada porque nada está
acontecendo como você esperava. No entanto, isso também é para Minha
Glória, pois o que tenho planejado para você é muito maior. Como você viu
no caso de suas filhas e filhos, Eu Me moverei rapidamente a respeito deles
para guardá-los em seus caminhos.
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“Faço isso do Meu jeito, para que Meu plano ocorra como está escrito,
não como o inimigo gostaria que fosse escrito. Você ficará muito feliz com o
que vai acontecer. Eu não tenho te esquecido. Eu amo você, Erin.

“Eu tenho te escolhido para ser um Escriba do Meu Amor. Você
escreveu uma carta de amor diferente de qualquer outra. Agora você é como
uma mulher grávida em trabalho de parto e está prestes a dar à luz a um
movimento maciço do Meu Amor.

“Eu tenho ouvido os choros dos que estavam de luto. Eu tenho ouvido
os choros dos santos que tem sido matados. Erin, Eu agora enviarei um
Exército do Meu Amor para trazer justiça à terra pela força. Agora anime-se,
Erin, e não se preocupe. Você não sabe as horas? Você não conhece a
estação? Em breve você verá e entenderá.

“Quando o Meu sopro atingir os seus ossos secos, você saberá. Você
saberá e você será curada e será como era na sua juventude, mas ainda
melhor. Você vai correr ainda melhor do que antes. Você vai dançar ainda
melhor do que uma vez. No entanto, há mais ... muito, muito mais.”

Fiquei em choque. Lágrimas estavam agora escorrendo pelas minhas
bochechas. De repente, pude gritar de felicidade. Foi a primeira vez que
consegui me levantar, forte em meu corpo diante de Deus. Percebi que Ele
estava me fortalecendo sobrenaturalmente. De repente, tive forças para
pular de um lado para o outro, meus braços erguidos em submissão a Ele.
Senti o chão sacudir, rugir e tremer com o riso de Deus.

Eu: Gritando em elogios quando pulei para cima e para baixo. “Louvado
seja, Pai. Louvado seja Meu Deus, Meu Criador! Eu amo você.

Deus: Um riso profundo ainda ecoava pela corte.

“Muito bem, Erin! Ninguém jamais esteve diante de Mim em Meus
Tribunais assim. Você me alegra.

Senti a mão de Uriel segurar a minha mão.

Uriel: “Venha, Erin, é hora de partir.”

Quando eu estava saindo, voltei para o Trono de Deus. Acenei adeus a
Ele.

Eu: Gritando de alegria. “Eu te amo, Pai!”

Deus: “Eu também te amo... desse tanto!”

Vi então faixas de luzes que não tinham fim. Eu então testemunhei
uma demonstração maciça de poder. Embora eu ainda não pudesse vê-Lo, o
show de luzes era como uma onda gigante de volta. Encheu meu coração
com um amor que não pode ser medido. Uriel me guiou para fora da porta.

8



Uriel: “Venha Erin.”

Eu: “Uau, isso foi incrível! O que aconteceu, Uriel?”

Uriel: “Você entenderá em breve.

“Agora, alegre-se, Erin, pois Deus tem ouvido os seus choros. Ele tem
ouvido os seus choros e Seu poder logo cairá sobre você e milhares de
outros como você.

“Agora, alegre-se.”

Ele olhou nos meus olhos e sorriu.

“Eu devo ir agora, mas não tenha medo. Deus está com você!”

O sonho acabou.
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