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376 - Enoque e Elias: Preparem Suas Casas

Recebidas segunda-feira, 30 de dezembro de 2019 (último dia de Hanukkah)

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por sonhos
com avisos. Eu tive um sonho muito intenso esta manhã…

Sub-sonho 1: “Duas Árvores Muito Diferentes”

Havia duas árvores enormes. Entre essas duas árvores havia um rio
furioso. Sobre cada uma das árvores havia um candelabro. Enquanto uma
das árvores era muito saudável, a outra era bastante doentia. A árvore
saudável produzia lindas flores e depois sai. Esta árvore deu frutos incríveis.
Os galhos desta árvore saudável alimentavam os três galhos do candelabro.
Por sua vez, as três luzes do candelabro queimavam intensamente.

Em contraste, a árvore doentia produzia muito pouco. As flores eram
poucas. Quando as folhas chegaram, estavam enroladas e secas. Quando a
fruta chegou, era escassa. O pouco fruto que esta árvore produziu foi
amargo, pequeno e podre. O candelabro sobre a árvore doentia produzia
muito pouca luz em comparação com o candelabro sobre a árvore saudável.
Foi-me dada a capacidade sobrenatural de ver debaixo da terra.

Era como uma visão de raio-x, mas com muito mais detalhes. Pude ver
as belas raízes embaixo do solo da árvore saudável. Abaixo dessas raízes,
havia uma rocha maciça. No entanto, esta rocha não impediu a árvore. As
raízes estavam repousando sobre esta rocha. A rocha foi a base para essas
raízes. Vi então que as raízes da árvore também estavam sendo alimentadas
pelo rio. A água aqui era boa e o solo rico.

Minha atenção foi então atraída para as raízes da árvore doentia. As
raízes das árvores estavam secas e quebradiças. Pude ver que havia três
rochas maciças que impediam as raízes de receber água boa e pura do rio...

● A primeira rocha esmagou as raízes

● A segunda rocha bloqueou as raízes da água viva

● A terceira rocha estava muito quente e queimava as raízes
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Por causa do que estava no alicerce da árvore doentia, nas raízes, esta
árvore estava morrendo. Não foi possível produzir o suficiente para trazer luz
ao candelabro. Enquanto uma das luzes era mais brilhante que as outras
duas, ainda estava fraca. O outro estava ainda mais escuro e o terceiro não
tinha chama.

Enquanto eu olhava para a árvore doentia, uma chama enorme do
candelabro da árvore saudável disparou para o céu. Parecia uma coluna de
luz disparando diretamente para o céu. Fui até a árvore saudável para olhar
mais de perto. Quando olhei para a chama central do candelabro, havia
Jesus! Ele estava bem no centro do candelabro da árvore saudável! Ouvi
então a voz autoritária do Senhor ao meu redor:

Deus: “Coloque suas casas em ordem.”

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, esse sonho me perturbou profundamente. Eu tentei voltar a
dormir. Pensei nas três pedras que bloqueavam as raízes da árvore doentia.
Em contraste, a árvore saudável estava firmemente ereta e suas raízes
foram firmemente estabelecidas na rocha sólida de Jesus. Quanto às raízes
da árvore doentia, as três pedras estavam no caminho da rega da árvore.
Como resultado, estava produzindo frutos pobres. Bem, nada além de frutas
podres e amargas. Fiz uma breve oração antes de sair da cama.

Eu: “Pai, por favor, me revele o que devemos fazer para preparar nossas
casas. Por favor, mostre-nos também o que podemos fazer para ajudar a
árvore doentia.

Fui então para minha cadeira e orei. Peguei um pouco de óleo e
apresentei a Deus.

Jesus: “Erin, suba.”

O início deste sonho foi mais uma vez muito estranho. Assim como no
meu sonho anterior, o Sonho 375, fui imediatamente colocado em um
cenário semelhante ao da minha visão/sonho que tive de anos atrás.
Entretanto, desta vez, era de um sonho há quase vinte anos, 23 de fevereiro
de 2000, para ser mais preciso, não de 22 de novembro de 2004 como no
Sonho 375. Nesse sonho de 2000, eu havia me encontrado com Enoque e
Elias.

Na época desse sonho de 2000, eu estava longe de estar pronta e até
estava de pijama de grife. O dia 23 de fevereiro de 2000 foi o começo dos
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meus sonhos e visões e eu ainda era 'uma parte deste mundo'. Assim como
no sonho 375, esse sonho parecia começar em um lugar que não parecia o
céu, mas logo se transformou em algo que definitivamente estava no céu.
Mais uma vez, escreverei isso assim que tudo se desenrolou:

Eu estava na pequena área de Multnomah OR. Esta é uma pequena
cidade na região sudoeste das colinas de Portland, OR. Não era longe de
uma das casas em que eu morava. Eu estava andando em uma pequena
scooter motorizada. Eu ri, pois isso contrastava com a motocicleta super
rápida que eu estava pilotando no meu sonho desde 2000. Minha moto era
toda preta na época e eu estava vestida com roupas de corrida de couro
preto e usando luvas.

Desta vez, eu estava vestindo roupas normais, certamente nada
notável como o meu equipamento de corrida de couro preto. Sério, eu quase
conseguia andar mais rápido do que essa scooter. Agora eu estava indo com
o tráfego desta vez, não contra ele como no meu sonho desde 2000.
Naquela época, eu estava correndo contra o tráfego de mão única, entrando
e saindo, viajando a mais de 129 km por hora em uma zona de 24 km por
hora.

Agora eu estava indo frustrantemente devagar. Demorou uma
quantidade ridícula de tempo para percorrer um quarteirão. Acabei por
atravessar a área depois de algum tempo. Quando finalmente cheguei à
familiar e perigosa curva da estrada, olhei para cima e vi uma montanha de
aparência alpina ao longe.

Eu: rindo. “Não há como eu chegar lá nesta scooter.”

Quando comecei a subir uma colina relativamente pequena que levava
à montanha, a scooter continuou diminuindo a velocidade. Logo percebi que
esse pequeno motor não me levaria nem por cima dessa pequena colina.
Decidi encostar na beira da estrada para defender meu caso com Deus.

Eu: “Quero ver você, Jesus, mas não tenho como chegar lá”

Nesse momento, fui traduzida sobrenaturalmente para o topo desta
montanha alpina rochosa. Na minha frente havia um tipo de plataforma da
estação de trem. Eu corri para a plataforma. Nesse momento, pude ouvir o
som de um trem se aproximando. À medida que se aproximava, notei que
era o mesmo bonde do meu sonho em 2000. Era super hiper velocidade e
moderno celestial. O bonde parou na minha frente. As portas se abriram e lá
estavam Enoque e Elias!! Eu estava tão animada para vê-los novamente!

Ao contrário do sonho de 2000, onde eles pareciam tão sérios, os dois
sorriram para mim... sim, até Elias. Eu poderia dizer que eles estavam
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animados para me ver de novo também. Ambos estavam segurando cajados
e vestidos com lindas roupas de linho. As vestes tinham um padrão de folhas
com galhos entrelaçados, como se o próprio tecido tivesse sido artesanal.

Era semelhante a um tecido sutil de Jacquard, mas ainda assim
diferente de qualquer coisa na Terra. Seus cabelos eram brancos como a
neve. Os cabelos de Enoque eram longos e ondulados. O cabelo de Elias era
curto e ele usava uma touca pequena.

Elias: "Sim, Erin, também estamos felizes em vê-la."

Ele sorriu.

"Hmm, desta vez sem pijamas de designers?" Os dois riram.

Eu: Sorrindo. “Não, não desta vez!”

Enoque: “Hoje também não é uma moto rápida?”

Elias: “Não apenas isso, mas ela estava dirigindo abaixo do limite de
velocidade. Ela estava viajando pelas leis da terra”

Os dois riram novamente. “... um verdadeiro milagre.”

Eu: “Sim, seria sensato desacelerar.”

Enoque: Sorrindo. “Hoje não estamos aqui para criticar seus hábitos de
dirigir. Estamos aqui para dizer que você excedeu nossas expectativas.

Quando o Senhor chamou você e Deus nos enviou para instruí-lA, não
tínhamos muita esperança para você. Enquanto muitos foram chamados,
poucos vieram.”

Elias: “Então, agora, aqui está você. Não é uma jornada fácil, eu sei.

Eu: chorando. Não, não foi. A culpa também foi minha. Eu poderia ter
diminuído se entendesse tudo o que sei hoje.”

Enoque: “Bem, se você soubesse tudo isso então, não tenho certeza de que
teria um entendimento completo de como é a fornalha da aflição.”

Elias: “Nos últimos vinte anos, você superou muitas coisas. Seus erros
foram bons, pois estes o aproximaram de Deus. Se sua fundação fosse fraca,
você teria corrido ao mundo para procurar ajuda. Eu te instruí.”

Enoque: “…e eu te avisei… na verdade, nós dois fizemos. No entanto, eu
acreditava que você conseguiria.”

Elias: “Lamento admitir que não acreditava que você conseguiria. É um fato
que não posso negar. Vamos ser sinceros, você estava completamente neste
mundo. Enquanto seu coração estava disposto, sua carne era o oposto de
ceder a Deus.”
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Enoque: “O que ele quer dizer, Erin, é que você estava em um caminho que
leva mais à destruição, entendeu?”

Elias: “Sim. Seu 'eu' estava em alto volume e gritava por mais. No entanto,
tudo isso começou a mudar quando você começou sua jornada.”

Enoque: “O Senhor nos chamou para avisá-la após seu jejum sem comida
ou água. Ele sabia quais eram seus anseios profundos e nos enviou para
pedir que você morresse para si mesmo antes que você pudesse ser usada
por Deus para os propósitos que Ele planejou para você.”

Elias: “Você não estava demonstrando nenhum caráter de Deus em sua
caminhada diária. Você estava caminhando em rebelião, em vez de ceder à
vontade de Deus.”

Eu: “Sinto muito. Eu fui horrível. Sinto muito.”

Enoque: “Não estamos aqui para condená-la. Estamos aqui para
encorajá-la. Erin, você fez tudo o que Deus pediu de você.”

Eu: “Bem, ainda não sinto que minha casa esteja em ordem.”

Elias: “Você passou muitos anos preparando sua casa. Isso vale para todos
aqueles que Deus chamou. Sua casa deve estar livre das coisas que o
separam de realizar tudo o que Deus planejou para você. Uma noiva que é
sábia tem uma lâmpada cheia de óleo e espera dia e noite por seu noivo.
Enquanto muitos afirmam ser uma Noiva digna, a espera os levou a buscar
outras coisas.”

Eu: “Oh não! Eu já fiz isso?”

Elias: “Não. Deus está prestes a fazer algo em seus dias em que você não
acreditaria, mesmo que lhe dissessem. Erin, fique alerta e não fique
complacente.”

Enoque: “Muitos daqueles que ficaram frios ou cujas luzes se apagaram
caíram em:

● Imoralidade sexual

● Impureza

● Devassidão

● Idolatria

● Bruxaria

● Ódio

● Discórdia

● Inveja

5



● Sentimentos de raiva e raiva

● Ambição egoísta

● orgulho

● Dissensões

● Tipos de Arrogâncias

● Inveja

● Embriaguez

● Orgias

“No entanto, alguns destes são mais sutis do que outros.”

Elias: “Então, isso nos leva de volta para o seu sonho das duas árvores. A
árvore saudável simboliza aqueles que estão prontos e estão esperando por
Deus. A árvore doentia simboliza aqueles que estavam esperando e agora se
tornaram amantes de si mesmos. Eles servem aos falsos deuses deste
mundo e até sacrificam a si mesmos e a seus filhos.”

Enoque: “Muitos anos atrás, você teve um sonho de luzes em todo o
mundo. No entanto, muitas luzes, especialmente as das grandes cidades,
começaram a ficar fracas. É o que está acontecendo hoje. Somos capazes de
ver isso acontecendo do céu.”

Eu: “O que posso fazer?”

Elias: “Entenda o que está acontecendo aqui. Coloque as suas casas em
ordem. Afaste-se de:

● Amargura

● Tédio

● Preguiça

● Raiva

● Inveja

● Ciúme

● Orgulho, incluindo o orgulho da justiça própria

"Faça isso ou..." Ele riu. “... o Senhor vai virar a mesa.”

Enoque: “Estes estão em pleno funcionamento nas igrejas de Deus hoje.
Você deve se opor a eles e praticar os bons frutos do Espírito. A prática de
tudo que é abominável a Deus leva a ainda mais perversão. Hoje, eles estão
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se manifestando em maior proporção no mundo, à medida que os corações
de muitos estão esfriando rapidamente.”

Eu: “Estou perplexa. Por favor, ore por mim. Estou ficando cansada e minha
força está diminuindo. Meu coração está disposto, mas preciso de cura.
Comecei a chorar. “Como alguém pode permanecer livre de pecados em um
mundo cheio de pecados? O pecado está constantemente nos inundando.”

Elias: “Fique contra, Erin. Os deuses deste mundo sabem quem é você e
estão constantemente trabalhando para destruí-la. No entanto, Deus irá
adiante de você.”

Enoque: “Sim, Erin, o Senhor está com você. Ele está com você. Quando
você chamar, Ele responderá. Ele nos chamou hoje para nos encontrarmos
com você. Por favor, não se preocupe.”

Eu: “O que posso fazer? Elias, posso usar sua equipe para chamar fogo?
Enoque, posso usar sua equipe para reduzir esses deuses? O que posso
fazer quando não consigo me curar?

Os dois se entreolharam. Eu poderia dizer que eles sabiam coisas que
eu não sabia.

Elias: “Erin, Deus está prestes a abalar as nações. Você estará no meio
disso. Em breve você será chamada para um serviço maior e muito além da
sua imaginação. Você vai chamar fogo e derrubar ídolos. Agora, estamos
aqui para prepará-la. Prepare suas casas, mas não apenas suas casas
físicas, também as espirituais.”

Enoque: “Remova o que é impuro e substitua-o pelo que é santo e digno do
Cordeiro de Deus.”

Elias: “É um teste seguro, anote tudo o que você estaria disposto a desistir
de Deus no altar. Em troca, veja o que Deus fará por você no mesmo altar.”

Enoque: Rindo. “Hmm, qual altar?”

Elias: Rindo. “Não, não o altar dos ídolos, o altar de Deus. Venha à Deus e
traga os seus fardos e suas desigualdades. Traga tudo o que você é para
Deus.”

Enoque: “Ele fará algo em que você não acreditaria, mesmo que lhe
dissessem. Agora, alegre-se, Erin!”

Eu: “Estou tentando me alegrar.”

Elias: “O Senhor tem um grande plano em prática. Ele não esqueceu de
você. Ele te abençoou. Ele curou e enviou bênçãos a outras pessoas em seu
nome. Olha, você até trocou seus pijamas de grife.
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Olhei para baixo e notei que agora estava usando uma túnica de linho
branco com calça.

Eu: “Hmm, eu gosto muito mais desses 'pijamas'. Eles são de qualidade
muito mais alta também.

Os dois riram.

Enoque: “Na verdade, eles são. Eles são dos teares celestiais.”

Eu: “ Obrigado, ambos. Posso te abraçar?

Os dois disseram que sim e abriram os braços. Eu chorei enquanto
abraçava cada um deles com força. Eles então oraram por mim, me ungiram
com óleo e fizeram uma bênção por mim.

Elias: Sorrindo. "Não se preocupe, Erin, você nos verá novamente em
breve."

Enoque: Sorrindo, mas sério também. “Sim, criança, você nos verá
novamente em breve.”

Eu: Chorando. “Estou com medo e quero dizer realmente com medo. Os
tempos estão piorando.”

Elias: “Sim, Erin, os deuses deste mundo estão em guerra com os eleitos de
Deus. No entanto, como Deus está com você, não se preocupe”

Ele acrescentou com uma risada. "... e não corra."

Enoque: Rindo. “Você quer dizer 'dentro de uma caverna'?”

Enoque estava provocando Elias sobre seu tempo escondido de Jezabel
na caverna. Ele provavelmente também estava me provocando pelo meu
recente incidente de me esconder das ovelhas em uma caverna.

Elias: Sorrindo. “Sim, especialmente não 'em uma caverna'! Minha
experiência pessoal me diz que Deus a encontrará, não importa onde você
tente se esconder. Sim, Ele chegará até você ao pé de uma árvore de
vassoura.”

Enoque: “Não se preocupe, Erin, pois Ele está sempre com você.”

O sonho acabou.
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