
Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-262/ 

Jesus e as Manchas da Uva da Colheita 

Terminou na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Recebido na segunda-feira, 9 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Pai, este foi um momento especial para mim e              

diferente de qualquer outro. Eu tive dificuldades nas últimas semanas.          

Minha dor tem sido insuportável às vezes e agora tenho dificuldade em            

encontrar conforto quando coloco minha cabeça para baixo. Houve muitas          

lágrimas e não apenas da dor que tenho. 

Incapaz de dormir uma noite, eu fiquei de joelhos e rezei para que Tu              

permitisse que eu visse meus filhos curados antes de você me levar para             

casa. Eu senti que, pelo menos com isso, eu seria capaz de 'morrer'             

satisfeita, se essa fosse sua Vontade para mim. Então voltei para a cama. 

Em vez disso, e bem diante de meus olhos bem abertos, Você me             

forneceu algo aparentemente não relacionado. Todo o meu tempo como          

um 4 e 5 anos de idade, de 1967 a 1968, em 'Bell Street' apareceu diante                

de mim. Embora essa fosse uma visão, ela era quase como um filme. 

Enquanto esse tempo doloroso brilhava diante dos meus olhos, Você me           

mostrou coisas que eu mal conseguia lembrar. Você então juntou todas           

essas peças quebradas e esquecidas e tocou na minha frente como um            

filme épico. Havia heróis e vilões, alegria e tristeza, todas as coisas que             

você encontraria em um blockbuster. 

Tudo isso estava coberto nesse filme enquanto ele brilhava diante dos           

meus olhos. Enquanto eu 'assistia', comecei a chorar até as lágrimas           

encharcarem meu travesseiro. Essa visão então pareceu parar. Eu estava          

agora sentado em uma calçada do lado de fora da minha escola primária.             

Foi meu primeiro dia no Grade 1 no Hillside Elementary em Berkley,            

Califórnia. 

Quando chequei o relógio, apenas cinco minutos se passaram, mas pensei           

que tivesse passado umas duas horas. Deus tinha acabado de me mostrar            

cerca de 2,5 anos da última parte da minha primeira ponte em apenas             

alguns minutos, mas eu não sabia por quê. Por que, Senhor? 

Esses pedaços e fragmentos quebrados de minhas primeiras lembranças         

na minha jornada da primeira ponte da minha vida tinham sido um            

grande mistério para mim. Eu agora sabia que algumas das coisas que            

meus familiares mais próximos haviam me contado sobre esse tempo não           
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correspondiam às minhas memórias ou às datas em minhas fotos por um            

motivo. Este 'filme' me ajudou a entender o porquê. 

Até agora, eu estava tão confuso que minhas memórias nunca pareciam           

coincidir com as dos outros que cresceram comigo nesta casa. Sempre me            

perguntei como as pessoas da mesma casa poderiam ter tido experiências           

tão diferentes ao presenciar os supostos "mesmos eventos". Sempre me          

perguntei como esses relatórios poderiam variar muito. 

Bem, pai, eu fui nesta jornada com você e agora sei que foi você me               

ajudando nesta incrível descoberta. Você então me levou a duas caixas           

planas de 3 x 11 x 7 pol que eu tinha armazenado que também              

documentavam muito dessa primeira ponte. Você me ajudou a classificar          

essas lembranças dos meus primeiros anos. 

A primeira caixa veio de uma fonte e a outra veio de uma fonte diferente,               

a dos meus pais. Abri o conteúdo de cada caixa e, com a sua ajuda,               

consegui classificar as fotos em ordem cronológica. Depois de classificar o           

conteúdo, eu primeiro rezei para você antes de começar de novo para            

olhar para eles de uma nova perspectiva ... 

Eu: “Pai, por que você me fez voltar para lá? Por que me mostrar tudo               

isso? Isso importa mais? Meus avós e agora minha mãe já passaram.            

Esses registros são muito ruins em qualidade e os diários de minha avó             

desapareceram misteriosamente desde então. Só você, pai, pode juntar         

tudo isso para mim. Desde que minha mãe foi adotada, eu não tenho             

muito o que fazer. O que estou fazendo aqui de volta? ” 

Eu de alguma forma sabia que deveria continuar. Coloquei todas as fotos            

antes de mim. Graças a minha avó diligentemente escrevendo datas e           

lugares em quase todas as fotos, isso começou a se juntar           

surpreendentemente rápido. Percebi então que começava a surgir um tipo          

de padrão que se baseava em certos nomes de rua em que eu havia              

morado, inclusive ... 

● 'Lord' Street 

● 'Plumb' Lane 

● 'Bell' Street 

● 'Maçônico' Avenue 

● 'Cumulus' Lane 

● 'Craftsman' Place 

A lista de lugares que eu morava continuava e continuava. Logo eu não             

tive dúvidas de que os nomes dessas ruas em que vivi durante toda a              

minha vida tinham significado. Lembrei-me então de tantas coisas que          

aconteceram comigo em cada um desses endereços, coisas que a maioria           

acharia difícil de acreditar. 
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Bem, pai, eu também descobri que você estava me protegendo desde o            

começo, desde o começo. Logo também descobri que tinha um interesse           

extraordinário em residências e estruturas a partir dos três anos de idade.            

Eu até tenho fotos de mim 'construindo um abrigo' que remonta a 1966 e              

1967 para provar isso. 

No final da minha primeira ponte, aos 7 anos, já tinha passado por muitos              

movimentos e transições, mas também muita dor. Eu notei que meu rosto            

parecia cheio de alegria e esperança nos primeiros 4,5 anos da minha            

vida, mas que tudo a partir dos 5 anos de idade tinha mudado             

completamente para mim. 

Sim, as coisas mudaram de lá e para o pior. Algo estava terrivelmente             

errado e eu podia ver em todas as minhas fotos agora. Eu tinha um olhar               

tão diferente no meu rosto. Não havia mais alegria ou esperança ali. Você             

me mostrou tanto que aconteceu comigo, mas eu não escrevi nada. 

Mesmo nestes tempos sombrios, Tu, Pai, estavas lá comigo. Você coloca           

isso juntos. Você tricotou isso juntos para formar as próprias fibras do            

meu ser e a própria pessoa que sou hoje. Mesmo que eu não soubesse              

disso naquela época, eu estava realmente sob o abrigo de Suas poderosas            

asas. O Salmo 91 é onde eu estive e tenho estado o tempo todo, então               

obrigado! 

Quando eu olho para a minha vida, eu realmente não tive grandes            

conquistas. Eu não tenho uma longa lista de marcos acadêmicos. Eu não            

escalei nenhuma grande montanha. Eu não naveguei pelos mares. No          

entanto, ainda havia algo consistente ao longo de toda essa parte inicial            

da minha vida. 

Acontece que havia uma filosofia que eu seguia de forma consistente           

desde muito cedo. Foi uma filosofia baseada em algo que alguém me            

contou, mas não me lembro de quem. Quando eu era criança, alguém me             

disse o seguinte ... 

“Ouça-me, Erin. Lembre-se sempre que o silêncio é de ouro. É melhor que             

você não diga nada a menos que tenha algo a dizer que alguém queira              

ouvir. Em vez de falar, esteja ciente de tudo ao seu redor. Estude seu              

entorno com cuidado e você descobrirá que há sempre uma porta aberta            

atrás do que você vê. ” 

Eu então vi evidências de que eu estava fazendo exatamente isso nas            

fotos antes de mim. Eu até tenho uma foto minha olhando atentamente            

para algo que um membro da família estava fazendo. As fotos me            

mostraram estudando meus arredores e minha situação com atenção. Eu          

estava tão intrigada com o que eu estava estudando que eu normalmente            

não era a única que olhava para a câmera. 
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Então notei que havia tantas fotos que eram semelhantes a isso. Eu            

estava estudando tudo e todo mundo o tempo todo. No entanto, embora            

essa pessoa também tivesse me dito que haveria portas abertas para eu            

descobrir, logo descobri que essa parte não era verdadeira, pelo menos           

não para mim. Eu não vi nada além de barras de prisão. 

Nestas memórias, eu não via saída para mim. Também não havia saída de             

minhas memórias, pois não conseguia desfazer todas as imagens         

perturbadoras que eu havia visto. Eu simplesmente não podia "des-ver"          

tudo o que eu tinha visto e estava exposto. 

Oh Pai, só você pode curar o trauma de tudo o que vimos e              

experimentamos. Só você pode nos proteger da dor das lembranças do           

passado. Você é nosso refúgio e nossa força (Salmo 46), então, por favor,             

nos ajude! 

Dado o meu desespero naquela época, por que, Pai, você acabou de            

revelar esses últimos dois anos da minha primeira ponte quando foi tão            

doloroso? Eu tenho agora 54 anos e os 50 anos mais ou menos desde que               

eu tinha 3 a 4 anos de idade voaram incrivelmente rápido. Por que revelar              

isso quando eu praticamente não tinha lembrança do tempo doloroso que           

veio logo depois desta idade precoce? 

Enquanto eu ainda tinha impressões de sentimentos e até cheiros dessa           

época, eu realmente não tinha nenhuma lembrança sólida. Realmente, eu          

poderia até listar minhas memórias mais antigas, todas elas, com          

bastante facilidade. Na verdade, vou tentar fazer isso agora ... 

● Uma tigela de vidro em uma mesa de café na casa da minha avó 

● Três grandes bolas de vidro, uma das quais eu tenho certeza que            

mais tarde eu joguei e quebrei 

● Um alpendre 

● Um berço branco em um quarto pintada de amarelo 

● Uma pintinha amarela da fazenda 

● O esmalte vermelho e o batom da minha mãe 

● O cheiro reconfortante da minha avó 

● A tira de cetim em um pequeno cobertor de bebê 

● Uma margarida 

● Minha mãe e meu pai rindo, ambos com sorrisos felizes em seus            

rostos 

● Uma grande reverência Meu cabelo 

● O sol 

● Grama verde 

● Uma joaninha 

● Balanço da varanda da minha bisavó 
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● Esse 'novo cheiro de bebê' na cabeça do meu irmãozinho 

Depois de escrever o verso acima, Você me lembrou de um sonho que eu              

tive logo depois que minha mãe me contou o seguinte (trecho do Dream             

202) ... 

“Abri a caixa e, dentro dela, havia milhares de peças de quebra-cabeça.            

Havia uma nota do remetente: “Por favor, preencha até 23 de setembro            

de 2017.” Eu então recebi um telefonema. A voz na outra linha era da              

minha mãe, “Erin, esse é o 'primeiro nome da mamãe'; sua tarefa deve             

ser concluída. ”Então havia apenas um tom de discagem.” 

Bem, meu marido e eu continuamos nossa busca pela descoberta e fomos            

até onde Você nos levou. Agora acreditamos que fizemos tudo o que            

podemos por conta própria para tentar descobrir o que você nos deu para             

montar, o "quadro maior". 

Então, de repente, lembrei-me de um envelope que me foi entregue no            

memorial da minha mãe dizendo que eu "não deveria abrir até a hora             

certa". Bem, eu deixei isso de lado e esqueci até agora, então agora deve              

ter sido o "momento certo". Quando olhei dentro do envelope, comecei a            

chorar com as fotos que estavam diante de mim. 

De certa forma, essas imagens continham uma história, uma história de           

quando minha mãe ainda estava em paz na Terra, que agora sei que ela              

está novamente no Céu enquanto falamos. Foi uma série de fotos em            

preto e branco de minha mãe quando adolescente em meio a árvores em             

flor. No entanto, eu não poderia dizer se essas árvores eram dogwood ou             

cereja. 

De repente me bateu. Eu agora reconheço essas imagens felizes como           

sendo a mesma pessoa que eu conheci anos atrás em um dos meus             

sonhos na Cidade Dourada de Deus. Isso era confuso, pois ela ainda            

estaria viva na época e aqui na Terra. 

Eu agora sabia que a tinha visto lá no céu antes de ela morrer, mas ela                

deve ter sido impedida de me dizer quem ela era. Nós corremos juntos             

para um belo edifício de cúpula de vidro que era um tipo de biblioteca que               

armazenava registros e história. Minha mãe adorava bibliotecas e era uma           

estudiosa, então isso faria sentido. 

Eu só sei que esta tinha sido minha mãe, mas ela ainda estava na Terra               

na época. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas é para mim             

também. No entanto, devemos sempre lembrar que o tempo nos          

restringe, não a Deus. Nada o restringe! 

Agora também acredito que as belas gravuras que vi no Céu, como as que              

estão no meu caminho perto do tabuleiro florestal, também eram dela.           

Ela era uma mestra gravadora e muito habilidosa, então isso também faz            
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sentido. Eu acabei de perceber que eu tinha de alguma forma visto a             

versão celestial da minha mãe 'ainda terrena' enquanto ela ainda estava           

aqui na Terra! 

Agora vejo que a versão que vi combinava com essas fotos, mas agora             

ela era ainda mais bonita e feliz ainda no céu! Oh Pai, meu Deus e               

Criador, Você acabou de iluminar essas fotos para mim, então obrigado!           

Obrigado! 

Obrigado por me abrigar! Obrigado por nos manter a salvo do perigo.            

Obrigado por trazer minha mãe até você! Obrigado por ouvir minhas           

orações e minhas petições por ela. Obrigado por ver os desejos do meu             

coração e achar que eles são bons. 

Quando eu era mais jovem, meu coração estava em atividades          

mundanas, mas agora estou e para sempre mudado por você! Eu te amo,             

Pai e Seus caminhos, caminhos que são muito mais elevados que os            

nossos em todos os sentidos. E sim… mesmo quando o seu timing não             

corresponde ao nosso… sorri! 

Então, o que vem depois, pai? Eu rezo para que eu seja fortalecido em              

breve para que eu possa permanecer aqui para ver todas as grandes            

coisas que você planejou para aqueles que amam você! Oh Pai, estamos            

tão animados e oramos para que Seu 'em breve, muito em breve' se             

torne exatamente isso! 

 

Recebido na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Como tanto o vinho da colheita tardia quanto o vinho gelado da colheita             

de 2012 não estavam mais disponíveis como meu vinho de comunhão,           

decidi experimentar um vinho gelado da colheita de 2015. Este vinho de            

gelo especial foi feito a partir de uma uva chamada Vidal e é conhecido              

pela sua pele muito espessa que pode sobreviver a condições de frio            

severo melhor do que a maioria das outras uvas. 

Como é a minha rotina habitual, coloquei meu novo vinho gelado em um             

pequeno copo e levei-o para minha cadeira devocional, junto com o meu            

pão de comunhão. Enquanto eu estava triste que os meus vinhos           

anteriores não estavam disponíveis, esta decepção desapareceu no        

primeiro gole. Tudo o que posso dizer é que este foi, de longe, o vinho de                

comunhão mais doce e melhor que já tive ... bem, 'na Terra'. 

Recentemente, assisti ao noticiário que mostrava o belo Napa Valley,          

junto com a região de Sonoma, na Califórnia, envolta em chamas. Esses            

incêndios maciços estão destruindo as videiras lá. Parece que a safra           

deste ano será perdida como resultado. 

Para meu espanto, um representante de uma das vinícolas que estava           

sendo entrevistada disse algo tão profético, sem perceber, que eu queria           
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tomar nota do que ele disse. Eu rebobinei a entrevista e decidi anotar a              

citação ... 

"Bem, pelo menos tivemos a sorte de ter tido nossas colheitadeiras           

concluindo seu trabalho pouco antes de esses incêndios acertarem." 

Uau! Oh Pai, esta parte da Califórnia que agora está queimando era um             

dos meus lugares favoritos para visitar quando eu era criança. Meus pais            

nos levavam para dirigir lá com bastante frequência e sempre foi tão            

bonito. Embora eu esteja plenamente ciente de seus avisos de que a            

Califórnia está sob grande ira, assim como o resto da América, isso era             

difícil de ver. 

Logo depois, encontrei uma foto noticiosa perturbadora de uma bela vinha           

com um enorme fogo brilhante como pano de fundo. Essa foto tinha um             

sentimento tão sinistro. Só sei que este foi um sinal de tragédias ainda             

mais em breve para chegar a esta "grande nação". 

 

Agora, eu digo 'esta grande nação uma vez' como nenhuma nação pode            

permanecer grande, uma vez que eles deram as costas para você. Os EUA             

tiveram tantas chances de se voltar para você e se arrepender, mas agora             

está mais dividida do que nunca. É difícil assistir Você punir a terra para,              

esperançosamente e em oração, então suavizar corações para você. 

Oh Pai, se eles viessem a Ti com todo o seu coração agora. Eu apenas oro                

para que você fortaleça todos nós em breve. Se não, quem será capaz de              

7 



suportar tudo o que está prestes a chegar a esta terra cada vez mais              

"sem Deus" e um mundo hostil a você? 

Quanto à nossa família, quero agradecer mais uma vez por Sua provisão            

divina e pelo contínuo abrigo seguro. Quando vejo essas casas e           

vizinhanças inteiras queimadas em cinzas, percebo, mais uma vez, como          

somos abençoados por ter você, nosso Deus e Criador, cuidando de nós.            

Você ama cada um de nós intimamente, então obrigado. Obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho arborizado que não via há muito tempo. As             

árvores eram caducas e pareciam semelhantes a um dia de outono           

colorido na Terra. No entanto, aqui no Céu, há muitas mais cores e as              

folhas nunca caem. 

Havia tantas árvores lá, cada uma parecendo ter suas próprias folhas de            

cor única. Para citar apenas alguns, havia vermelhos, laranjas, dourados,          

amarelos, verdes escuros, verdes claros, violetas claras e rosas. No          

entanto, também havia folhas em cores sem equivalente terrestre. Essas          

folhas tinham um brilho que simplesmente me tirou o fôlego. 

Embora seja difícil descrever algo que não existe aqui, farei o meu            

melhor. Você se lembra da caixa de 64 lápis de cera que ainda tinha um               

apontador embutido? Em caso afirmativo, talvez você também se lembre          

das diferentes cores metálicas, incluindo bronze, ouro, prata e cobre? Ah,           

como essas "cores estranhas" nos haviam capturado com tanta fascinação          

quanto as crianças. 

De qualquer forma, enquanto eu olhava em volta para esta paisagem de            

outono celestial incrivelmente bela, eu realmente podia ver folhas         

metálicas que eram mais ou menos como a cor daqueles lápis metálicos,            

mas realçadas. Simplesmente multiplique a gama de cores metálicas por          

cem vezes e, em seguida, torne-as cem vezes mais vibrantes. 

Eu respirei fundo e só então percebi que o cheiro ao meu redor era              

simplesmente incrível. Eu até podia sentir o cheiro da madeira queimando           

de uma fogueira distante, mesmo que eu não pudesse ver nenhuma           

fumaça dela no lindo céu cerúleo. 

As árvores tinham troncos brancos puros. Estes se destacaram         

vividamente contra as folhas lindamente coloridas. Havia também        

algumas samambaias indianas de pincel e flores roxas na base de cada            

árvore, mas aperfeiçoadas. A combinação de cores e texturas foi tão           

incrível que me tirou o fôlego novamente. Na verdade, nada chega perto            

disso na Terra. 

Enquanto eu continuava a caminhar por essa vista incrível, comecei a           

virar uma esquina. Eu podia então ver fileiras e mais filas de videiras à              

distância. Havia uvas de todas as cores, todas em feixes maciços e            
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maduros, pendurados nas videiras coloridas. Embora a colheita fosse         

ótima, eu pude ver apenas um punhado de trabalhadores lá. 

Esses trabalhadores estavam colhendo cada uva à mão. Eles colocavam          

cuidadosamente cada uva em um belo cesto de tecido. Estas lindas cestas            

foram então colocadas nesses fantásticos carrinhos automatizados. Esses        

carrinhos eram claramente "estado da arte" e se moviam ao ritmo da            

colheitadeira. Havia alguns carrinhos, todos se movendo em sincronia. 

De repente, ouvi um chifre muito alto, mas não foi surpreendente. Em vez             

disso, o som belo e profundo do chifre era, por falta de uma palavra              

melhor, reconfortante. Uma vez que a buzina soou, todos os          

trabalhadores foram até o que parecia ser um chefe de capoeira para            

beber um pouco de água. 

Quando cheguei mais perto, parecia que eu poderia de alguma forma           

reconhecer o Foreman. Meu coração começou a bater com entusiasmo,          

mas eu ainda não tinha certeza de quem ele era. Depois de deixar meus              

olhos se focarem um pouco mais ... sim, sim, eu finalmente sabia            

exatamente quem ele era! Foi Jesus! 

Ele obviamente sabia exatamente o segundo em que eu finalmente O           

reconhecia, pois só então Ele se virou para mim para sorrir e acenar. Ele              

apontou para os trabalhadores para continuar com a colheita e, em           

seguida, começou a andar em minha direção. Eu corri em direção a Ele o              

mais rápido que pude no caminho entre as filas de vinhedos. 

Ele estava vestindo uma túnica com as mangas arregaçadas, junto com           

calças e sandálias, todas de branco. Ele sorriu e riu da minha óbvia             

excitação ao vê-lo enquanto eu corria pelo caminho. Ele carregava um           

jarro de água no ombro esquerdo e, embora eu soubesse que estava            

sempre cheio, não havia nenhuma evidência para indicar que era pesado           

para ele. 

Quando nos aproximamos, diminuí a velocidade devido a uma visão          

surpreendente. Enquanto Jesus nunca teve manchas em Suas roupas         

antes, agora eu podia ver manchas de uva da colheita em sua túnica. No              

entanto, e assim que eu pulei em seus braços para abraçá-lo, as manchas             

desapareceram completamente. Ele me puxou de volta e sorriu. 

Eu: “Para onde foram as manchas?” 

Jesus: Rindo. “Oh não, não há manchas, estão lá? Vamos ver. Alguma            

mancha aqui? Não. Que tal aqui? Não. ” 

Eu tenho que parar aqui e explicar porque eu estava rindo tanto com Ele.              

Ele estava olhando para baixo e ao redor de uma maneira exagerada e             

estava claramente fazendo isso para me fazer rir. Oh, se todos pudessem            

ver quão incrivelmente adorável ele é! 

9 



Eu: "Esse tecido é incrível, Senhor, mas por que você me mostrou as             

manchas em sua túnica apenas para removê-las?" 

Jesus: "Bem, Erin, quando colher uvas, com certeza algum suco de uva            

vai ficar em suas roupas. Hmm, isso parece estranho. Eu ainda não vejo             

nenhuma mancha. ” 

Ele então continuou a fingir procurar por manchas, mesmo sabendo que           

Ele sabia que Ele não tinha mais nenhuma mancha em Suas vestes. Ele             

sorriu para mim enquanto continuava a "olhar". Eu estava agora rindo           

tanto que tive que esperar antes de poder falar novamente. 

Eu: “Oh Senhor, você é simplesmente perfeito, justo e perfeito. Não há            

manchas em sua roupa e é branco puro. Eu rezo para que eu possa usar               

este linho branco quando finalmente estiver aqui no céu. Como será           

maravilhoso ter roupas que nunca se sujam! ” 

Jesus:“ Hmmm, visto que está escrito que você usará roupas assim,           

talvez duvide de seu lugar aqui comigo? ” 

Eu: Sorrindo. “Bem, você já sabe disso sobre mim, Senhor. Na Terra, eu             

não sou ninguém, certamente ninguém especial. Quando vejo todos os          

problemas que estão aí, e muito mais por vir, não posso deixar de me              

preocupar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, nunca se esqueça que você é especial para Mim! Agora             

os trabalhadores são poucos. Olhar em volta. Apenas um punhado de           

trabalhadores trará toda essa colheita abundante. Embora seja um         

trabalho árduo, é também alegre, nunca tedioso e nunca oneroso. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu te vi trabalhando ao lado dos obreiros. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isto é como eu lhe disse antes . Eu estou com               

você, ao seu lado, na sua frente, sobre você e atrás de você. Eu também               

estou em você, então não tenha medo. ” 

Eu:“ Senhor ... ”Para minha surpresa, comecei a chorar. Jesus me           

abraçou. “Oh Senhor, as peças do quebra-cabeça estão se unindo.          

Enquanto ainda sinto que meu propósito não é totalmente claro, estou           

disposto. Eu quero colher estas uvas, mas não posso fazer nada se não             

me fortalecer. Por favor, Pai, posso em breve tomar um gole de Sua água              

curativa e refrescante? ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mesmo que você não entenda completamente o que           

acabou de pedir. ”Ele olhou nos meus olhos e sorriu. "Sim, Erin, é hora de               

você beber dessas águas curativas." 

Ele pegou um pouco de água de seu jarro de água e, em seguida, usou as                

mãos como um copo para me servir. Eu bebi de suas mãos. 

Jesus: “Agora, Erin, vem comigo.” 

Ele estendeu a mão para mim e pegou minha mão na sua. Nós             

caminhamos juntos no caminho e entramos em uma pequena clareira.          
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Havia uma bela piscina lá e estava cheia de água cristalina como você             

veria em um lago alimentado por geleiras na Terra. 

Dito isto, a água aqui é sempre a temperatura perfeita. O que é tão bom               

no Céu é que você pode nadar em uma piscina a uma temperatura             

perfeita para ficar confortável, mas beber água da mesma piscina que é,            

então, de alguma forma perfeitamente fria ao mesmo tempo. Realmente,          

é simplesmente incompreensivelmente perfeito aqui ... sempre! 

Jesus: “Agora, entre nessa piscina comigo. Erin, eu estou com você. ” 

Eu olhei para baixo e fiquei triste ao ver que de repente eu tinha voltado               

para o meu atual estado de deficiência na Terra. Ele sabia que eu estava              

um pouco preocupado. Ele sorriu para mim tranquilamente e gentilmente          

me guiou para a piscina. 

Assim que entrei na água, senti uma sensação estranha, um          

formigamento quente fluindo por minhas veias. Então senti minha pele          

cicatrizando. Então senti meus músculos se fortalecerem. Eu então senti          

minha estrutura óssea de alguma forma sendo aperfeiçoada. Eu olhei para           

ele com entusiasmo, mas ainda não tinha certeza do que estava           

acontecendo. 

Jesus: sorrindo. “Não se preocupe, Erin, estou aqui. Agora, mergulhe          

completamente. Vá em frente, Erin, estou aqui com você. 

Sorri para ele enquanto mergulhava meu corpo inteiro, incluindo minha          

cabeça, debaixo d'água. Senti a água curativa girar em torno de mim de             

uma maneira indescritivelmente deliciosa. Ele então me trouxe de volta à           

superfície e me senti melhor do que jamais me senti, muito melhor do             

que quando estava na minha melhor forma na Terra. 

Eu estava prestes a abraçá-lo quando subitamente ele foi imerso em um            

enorme feixe de sol de um céu aberto que estava acima dele. Então senti              

o calor reconfortante do sol vir para mim, mas de algum modo vinha             

Dele, em vez de diretamente do sol. 

Jesus: “Agora, Erin, nunca duvide que você reside aqui comigo          

novamente. Você está em pé na água viva. Eu estou com você e estive              

com você toda a sua vida. Eu abriguei você e fiquei com você. Eu nunca               

me esqueci de você. Durante esse tempo em que te separei, vocês se             

aproximaram de Mim. Eu também te dei tempo para ser esposa e mãe.             

Em troca, você me mostrou que é grato. 

“Erin, eu respondi suas orações e petições. Assim como eu te proteja dos             

esquemas do inimigo, continuarei enviando anjos para guardá-lo em         

todos os seus caminhos. Nenhuma arma formada contra você prosperará          

quando o Espírito de Deus o cercar e o Meu Espírito estiver em você. 

“Erin, os 'tempos' da sua espera agora chegaram ao fim. Aqueles que            

cercam você e sua casa saberão agora que você é meu. Visto que você é               
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uma flecha na Minha aljava e Minha aljava está agora cheia, eu estou,             

portanto, prestes a usar você, não apenas como uma flecha, mas também            

como uma flecha flamejante. 

“Eu te dei um coração de compaixão pelos perdidos, pelos quebrantados e            

pelos que não têm esperança. Para aqueles a quem eu te chamo, você             

derramará água viva do vaso que eu criei com você. No entanto, para             

aqueles que eu não chamei, você será como uma chama ardente que            

acenderá suas línguas para confessar seu mal tanto noite como dia. 

“As pessoas que testemunharam isso dirão, 'Certamente o Senhor enviou          

estas coisas de outro lugar para amarrar os quebrantados de coração,           

proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos prisioneiros'. Você         

proclamará que este é o ano favorável do Senhor, mas também o dia da              

vingança de Deus '. (Isaías 61) 

“Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Vocês foram separados do mundo e          

não amam o que está contido, a não ser aqueles que amam e cuidam e               

aqueles a quem eu também amo e cuido. Esta colheita final terá o vinho              

mais doce, entendeu? ” 

Eu:“ Eu penso assim, mas não tenho certeza. ” 

Jesus:“ Este vinho virá das uvas de pele grossa. ”Eu de alguma forma             

então sabia que Ele estava falando sobre o mundo como é hoje. "Agora,             

você está pronto para o que estou prestes a fazer?" 

Eu: "Eu acho que sim ... hum, espere ... espere, Senhor. Eu tenho algo a               

dizer. Senhor, estou com medo. Vai ser muito difícil aqui. Tenho visto            

coisas horríveis nas notícias ultimamente, especialmente aquelas que        

envolvem crianças muito pequenas. Meu estômago, Senhor ... Como meu          

estômago conseguirá suportar isso? ” 

Jesus:“ Erin, enquanto isso ainda será difícil para você entender, os           

pensamentos dos homens maus agora se tornarão suas ações. Muitos          

'inocentes' serão prejudicados pelas ações de apenas alguns. Enquanto         

isso é uma medida para os ímpios, essas crianças nunca estão sozinhas.            

Quando invoco o meu exército, eles cortam os ímpios, pois eles           

confessam abertamente as suas más ações. 

“Erin, os perversos não têm medo de Deus agora. Em vez disso, eles se              

satisfazem às custas dos fracos, dos jovens, dos indefesos, da viúva e dos             

idosos. Mesmo pequenos animais não são removidos da tortura dos          

ímpios. Os ímpios e suas iniqüidades continuarão a aumentar. ” 

Eu:“ Oh Senhor, então, por favor, fortaleça todos nós em breve. Se eu             

visse alguém ferindo um bebê ou uma criança, eu nem sei o que eu faria               

ou o que eu sou capaz. ” 

Jesus:“ Eu sei disso, Erin, mas eu prometo a você que você não irá              

embora quando testemunhando essas coisas. Em vez disso, estarei lá com           

12 



você. Eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. Eu farei            

agora algo em seus dias que você não acreditaria mesmo se lhe            

dissessem e isso seria uma parte disso. Agora, Erin, o transplante de            

coração que eu dei a você está quase completo. Sua "circuncisão interior"            

está quase completa. " 

Eu:" Como pode ser isso, Senhor? Eu sou uma mulher. ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Sim, Erin, mas agora você deve entender o que             

é a circuncisão. É o processo de descascar a carne para expor o coração,              

sua alma e, mais importante ainda, seu amor por Mim. Agora, e como             

está escrito, o que eu preciso de você? ” 

Eu:“ Temer a Deus e andar em Seus caminhos, mas também           

verdadeiramente amar você. Oh Pai, como eu anseio por servi-Lo com           

todo meu coração e alma! Embora eu não seja perfeito, sei que também             

devo guardar os teus mandamentos. Você juntou tudo isso para o nosso            

bem, a fim de preservar nossos caminhos e manter nossos caminhos           

retos. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, enquanto você está mais correto aqui, lembre-se          

sempre de que eu não preciso da sua perfeição e nunca tenho . Esta foi               

uma vara de punir e uma medida projetada pelo inimigo para evitar que             

você aprendesse sobre Mim em Minha Palavra. O inimigo deseja impedi-lo           

de abraçar minha aliança para aqueles que me amam. Por causa de Mim e              

por causa de seu amor por Mim, você é odiado e continuará a ser odiado. 

“Agora sou a circuncisão do coração. Isso você não faz sozinho, mas            

apenas quando eu ligo para você. Eu sou o médico que remove a carne e               

expõe o homem, entendeu? Assim, preparei o seu navio, criei o seu            

caminho e moldei a sua vida. 

“Eu te levei através do fogo da aflição, e não apenas uma vez, mas várias               

vezes. Eu então te preparei esvaziando-o para que você pudesse então           

Me permitir encher você. No entanto, eu estou aqui com você hoje para             

que você saiba que seu coração está completo. ” 

Eu:“ Senhor, isso significa que agora estou pronto para receber um 'Novo            

Coração'? Estou agora pronto para receber um 'Novo Espírito' ou eu vou            

morrer agora? ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu te amo! ”Ele sorriu para mim com tanta             

compaixão. “Você realmente acha que eu manteria você protegida por          

toda a sua vida, enviando testes e provações, tudo de que você veio,             

apenas para agora levá-lo embora em vez de ser usado por Mim? Não,             

Erin, eu não vou como eu tenho um plano aqui. 

“Agora, eu tive você estudando sua história e a de sua família. Por quê? É               

porque eu coloquei em seu coração para fazer isso. No entanto, em breve             

... Ele sorriu. “… Sim, Erin, muito em breve, tudo será explicado e tudo              
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será compreendido. Você terá então conhecimento de coisas que você não           

poderia ter sem Mim. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Parece até que já estou experimentando um lampejo           

disso agora. Senhor, na minha sala de oração aqui, e hoje mesmo,            

centenas de joaninhas puderam entrar de alguma forma. Eles parecem          

estar se reunindo aqui. Embora eu tenha tido alguns entrando em nossa            

casa ao longo dos anos, parece ser um enxame este ano, mas um             

bem-vindo. 

“Também parece que tivemos vários bandos de pássaros que vieram          

morar em nossa propriedade recentemente. Eu vi muitos gaios azuis aqui           

ultimamente e ainda mais pombas. Entre os muitos animais que hoje nos            

visitam, os pássaros que vieram aqui recentemente e agora essas          

joaninhas, bem, estou em estado de choque. Há também abelhas apenas           

fora da minha janela. 

“Como você sabe, Senhor, as joaninhas sempre foram o meu 'inseto'           

favorito, especialmente quando eu era criança. Minha mãe até me          

comprava coisas com joaninhas bordadas nelas. Agora tenho centenas         

deles aqui comigo na minha sala de oração. Isso me deixa tão feliz! Tudo              

isso parece sobrenatural. Oh, eu apenas sei, obrigado! ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Oh Erin, isso não é só porque o frio está              

chegando? Não procuram lugares onde há luz e calor? Eles não estão            

apenas procurando apenas um lugar para dormir no inverno? 

Eu ri quando soube que Ele estava me provocando amorosamente. Eu           

também sabia que Ele sabia que eu sabia que isso era realmente            

sobrenatural. Ok, devo admitir que estou me divertindo aqui! 

Jesus: “Hmm, ok então. Talvez eles realmente estejam indo para lá por            

um motivo diferente. Deixe-me pensar ... Hmm, sim, há uma razão pela            

qual eles estão indo para lá. They know that you are near My Altar and               

that they will then be near My Altar by being near you.” 

“Now, do not worry, Erin, as these ladybugs have not come to harm you.”              

I laughed as I again knew that He knew that this was the least of my                

worries and that I really liked them here with me. “Erin, now is the time               

for you to dance and rejoice. Hmm, it is also the time for you to laugh and                 

take joy in this wonder.” He smiled at me and I laughed. 

Me: “Oh Lord, as always, You are right! All of this is amazing, so thank               

You!” 

Jesus: “Do not worry, Erin, as I am soon to strengthen you. Look around              

you. You are standing in healing waters. Immerse yourself and drink           

deeply. I have blessed you with living water.” 
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When He hugged me, I hugged Him back tightly as I did not want to let                

Him go this time…well, really every time. I knew that, as He has promised              

this, I would never have to let Him go again! 

Dream over… 
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