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521 - Isso Marca Um Começo Sem Fim

Recebido na quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo. Obrigado pela grande
bênção de você. Estou muito grato por você, Pai. Amanhã faz aniversário de
nono anos desde o início desses sonhos no domingo, 30 de setembro de
2012. No sábado, 29 setembro, 2012 ano, eu estava perdendo toda a
esperança que Me amava. Foi um dia doloroso. Eu tinha muito pouca
esperança. Meus amigos me abandonaram e os credores estavam à minha
porta.

Eu também fui confrontada com uma conta médica de meu ex por um
ferimento que minha filha sofreu em sua propriedade. Ao somar todas as
contas médicas para mim mais esta mais todos os honorários advocatícios
que me colocaram nesta posição em primeiro lugar, declarei falência em
outubro de 2012. Esta foi minha segunda falência em seis anos. Demorou 4
longos anos de reembolso ao tribunal de falências dos EUA de $500 por mês
para remover este fardo.

Este foi um pagamento muito difícil de fazer, pois eu ainda tinha todas
as minhas contas regulares e um salário não muito bom. A falência
significava essencialmente que qualquer esperança de comprar uma casa no
futuro teria que ser um milagre de Deus. Mesmo que as contas médicas e
jurídicas fossem despesas necessárias, os bancos viam isso como uma
questão de caráter. Não tenho um cartão de crédito desde então.

Agora estou 'fora da rede' ou não? Eu não sei. É melhor assim. Meu
estômago estava sempre doente. Devendo dinheiro às pessoas causa noites
sem dormir e grandes preocupações. Obrigado, Pai, por me libertar dessas
agências de cobrança do mal. Algumas pessoas eram amigáveis, mas outras
ameaçavam e gritavam. Se agora voltarmos alguns meses após esta
falência, você tem o meu apelo a Deus por ajuda.

Eu havia declarado um ultimato a Você em meados de 2012, não
muito antes de os sonhos começarem, de que logo terminaria de
persegui-Lo. Eu disse que ainda O amaria, mas simplesmente não
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acreditaria que Você se importava comigo. Eu apenas senti que talvez meus
pecados fossem tão horríveis em algum lugar que eu não poderia ser
redimida. Desnecessário dizer que esses foram dias sombrios em minha
história. Este foi um dos muitos dias sombrios que antecederam o início dos
sonhos.

Acordei esta manhã tão exausta e pesada. Tive dificuldade em subir as
escadas. Meu sono foi muito profundo. Ao acordar, fiquei confusa por um
momento sobre onde estava. Eu estava muito cansado ontem à tarde e
ontem à noite também. Tirei um cochilo ontem que durou das 16h00 às
17h30. Um telefonema me acordou. Não é típico de eu tirar uma soneca.

Eu dirigi Chance para seu programa de treinamento de trabalho esta
manhã. No céu acima de nós havia uma nuvem cinza escura em forma de
cruz abaixo de uma nuvem branca maior. Enquanto eu queria tirar uma foto,
a forma mudou e eu não consegui. Cerca de cinco minutos depois disso,
uma letra hebraica escura 'Chet' se formou, também abaixo de uma nuvem
branca maior.

Ambas as formas eram perfeitas demais para não serem
sobrenaturais. Chet significa basicamente ponte, uma união de dois lados. É
a oitava letra do alfabeto hebraico. Oito significa 'novos começos' nas
Escrituras. Tive um sonho muito bom ontem à noite.

Sub-sonho 1 “Uma Mulher Anjo Editora Aparece”

Um angel apareceu de repente bem perto de mim. Fiquei surpresa no
início, pois este anjo era uma mulher. Um encontro com um anjo feminino é
extremamente raro para mim. Embora eu tenha tido um encontro com um
anjo feminino em minha loja em 1996 na frente de testemunhas, nunca
mais experimentei isso (pelo menos pelo que me lembro). Embora eu não
tenha certeza, esse anjo feminino se parecia muito com o anjo feminino que
eu conheci em 1996.

Esse anjo era tão linda, mas de uma forma quase impossível de
descrever. Ela claramente não era deste mundo. Este anjo lindo se
aproximou de mim e tirou um manuscrito de minhas mãos. Eu estava
apenas ligeiramente ciente de que estava segurando este manuscrito. O
manuscrito era muito grosso. Assim que ela pegou o manuscrito, ele
imediatamente brilhou. Ela então se dirigiu a mim com uma bela voz:

O Lindo Anjo: “Com a ajuda do Senhor, publicarei isto. Deus ordenou que
eu fizesse tudo isso rapidamente. Também levarei o manuscrito do seu filho
(mais velho). Isso também será publicado conforme as instruções de Deus.”

Ela sorriu um sorriso incrível e então ela se foi.
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O sub-sonho 1 terminou.

Observação: Como pano de fundo para este sub-sonho, meu filho mais
velho está ocupado escrevendo um roteiro para um futuro programa de
televisão, que espero que seja baseado nesses sonhos. Esta seria uma forma
única de alcançar os mais jovens que esses sonhos provavelmente teriam
mais dificuldade em alcançar. Hmm, tudo de acordo com a Vontade de Deus.

Eu: “Oh Senhor, o que foi isso? Este lindo anjo era de você?"

Jesus: “Erin, sobe!”

Ele mais uma vez falou comigo enquanto eu estava sentada em minha
cadeira devocional. A sua voz era muito clara.

Jesus: “Eu estou aqui com você, Erin.

“Ainda há muito que você não sabe sobre o Reino de Deus, tanto no
Céu quanto na Terra.

“Ao orar esta manhã, você começou a cantar para Mim sobre
reavivamento. Você cantou, 'Você pode iluminar, Você pode iluminar, Você é
o Deus dos Milagres!'

“Sim, Erin, Eu sou o Deus dos Milagres. Eu sou o Deus que vê. Eu sou
o Deus que liberta os prisioneiros e quebra as correntes.

“Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que carrega aqueles que não
podem andar. Eu sou o Deus que fala por quem não pode. Eu sou o Deus
que paga a dívida. Porém, não só isso:

“Eu também sou dono dos devedores e de tudo o que você vê. Eu sou
o Deus que ilumina as trevas.

“Erin, Eu sou o mesmo Deus que tem estado com você. Eu tenho tido
misericórdia de você.”

Eu: Chorando. “Obrigado, Senhor. Eu agora te ouço. Você vai antes de mim.
Eu farei o que Você me direcionar. Eu amo Você. Obrigado por esses 9 anos
de sonhos. Esses milagres são um presente incrível. Eu sou grata.”

Jesus: “Erin, isso não marca um final. Isso marca um começo sem fim.

“Alegre-se, alegre-se, alegre-se!”.

O sonho acabou.
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