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Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Eu te amo! Obrigado pela minha família,            

amigos e nossa bela casa. Pai, há uma convergência épica de duas            

tempestades que colidiram e atingiram nossa área. Por favor, mantenha          

nosso poder. 

Meu coração está muito pesado hoje. Eu li uma carta antiga dos anos             

1800 ou 1900. Era de um membro da família muito distante do lado da              

minha avó. Esta carta descrevia como esse homem havia perdido duas           

esposas, seus filhinhos, sua mãe, irmãos e pai. 

Mais tarde, ele se feriu tão severamente que foi obrigado a abandonar sua             

filha pequena para adoção. Ele foi incapaz de cuidar dela após o acidente             

e após a morte de sua esposa durante o seu nascimento. 

Apesar de tudo isso, ele permaneceu firme e manteve sua fé mesmo no             

meio dessa grande e grande dificuldade. Ele havia trabalhado tão duro           

apenas para ter tão pouco depois de tudo isso ter ocorrido. Em            

comparação, e quando olho ao meu redor, sou imensamente abençoada. 

Oh Pai, eu nunca quero levar nada que você tenha nos dado como             

garantido. A morte parecia vir muito mais cedo naquela época. Quando           

uma pessoa ficou doente, eles morreram mais do que muitas vezes depois            

disso. Nós temos isto tão fácil agora em comparação. 

Tudo isso me fez lembrar da vida da minha avó novamente. Não foi fácil.              

Dos fragmentos do que pude reunir sobre ela, percebo que a vida era mais              

simples naquela época, mas muito mais difícil e incrivelmente         

desconfortável. 

Pai, sinto muito por ser um chorão e reclamar. Enquanto lutamos, pelo            

menos estamos todos juntos. Lamento que, quando estou doente e meus           

ferimentos estejam me causando dor, eu me queixo do meu desconforto. 

Você nunca me prometeu que eu teria uma vida confortável na minha            

jornada com você. Na realidade, tem sido uma jornada cheia de ataques            

de refinamento. No entanto, o que você me prometeu foi o seu abraço             

reconfortante. Isso Você me deu mais e mais, então obrigado! 

Quando olho para as casas em que morávamos, elas eram todas muito            

pequenas. Uma casa tinha apenas cerca de 540 pés quadrados e outra            
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casa não era muito maior em 800 pés quadrados. Meus avós também            

tinham vivido em ambientes escassos. 

Meus avós foram extremamente frugal como eles tinham vivido a Grande           

Depressão dos anos 1930. Ainda me lembro como 'pennywise' meu avô           

era. O nosso mundo “made in China” parece tão fácil em comparação,            

apesar do perigo de confiar nesta fonte para muitas das nossas           

necessidades diárias. 

Eu oro para que, um dia, eu seja capaz de fazer tudo o que você prometeu                

que eu faria. Eu rezo para que eu traga honra para minha família,             

especialmente para todos aqueles que lutaram. 

O que você quer que eu faça agora, pai? Eu quero muito te servir. Eu te                

amo muito! Pai, eu preciso de ajuda com um sonho que tive recentemente             

... 

Antes de delinear este sonho, é importante notar de antemão que eu            

nunca tive um bebê roubado de mim. Devo notar também que não recebi             

nenhum detalhe neste sonho do Senhor sobre como eu havia sido           

separada do bebê ou como ela havia sido raptada. Este foi apenas um             

sonho e, felizmente, um que eu acordei. 

A descrição do sonho 1 começa ... 

Eu morava perto de um jovem casal que acabara de se mudar para a              

vizinhança. Não muito tempo depois que eles se mudaram, eu os vi            

andando seu bebê de dois anos em um carrinho de bebê. Logo me tornei              

um pouco apaixonado por sua filhinha devido a sua idade. Isso foi devido             

a ter meu bebê roubado de mim mais ou menos na mesma época em que               

ela teria nascido. 

Embora só de longe, ver essa garotinha me fez lembrar daquele dia            

horrível. Minha filhinha recém-nascida tinha apenas dois meses quando a          

levei para um evento da igreja ... um batismo no rio. Ela foi sequestrada              

lá e a polícia nunca descobriu quem havia levado meu bebê. Eu finalmente             

desisti de esperar que eu a encontrasse novamente. 

Como eu estava andando pela casa deste jovem casal um dia, a menina             

estava brincando em seu quintal. Quando ela me viu, ela parecia           

encantada e começou a correr em minha direção. No entanto, pouco antes            

de ela chegar a mim, a mãe dela pegou-a e levou-a de volta para sua               

casa. Nós nunca nos conhecemos formalmente, então eu assumi que a           

mãe dela estava sendo cautelosa. 

Eu: Chamando a mãe enquanto ela se afastava. “Por favor, não faça isso             

só por minha causa. Eu apenas moro a algumas portas daqui. A propósito,             

sua filhinha é adorável. ” 

Mulher: Me ligando de volta. "Sim, ela é ... obrigada." 
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Enquanto ela caminhava em direção a sua casa, sua filha olhou para mim.             

Ela sorriu para mim e jogou os braços para mim. Enquanto eu sorria e              

acenava de volta, de alguma forma eu sabia que ela queria que eu a              

abraçasse. 

Depois que isso aconteceu, eu decidi que iria parar na casa deles no dia              

seguinte e trazer algumas roupas para eles, assim como alguns          

brinquedos que ainda estavam em suas caixas. As roupas estavam em           

forma fantástica e eram "quase novas". Eu só sabia que eles adorariam            

esses itens. Eu me senti chamado por Deus para trazer esses itens para a              

mulher e sua filhinha. 

Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu achei isso muito estranho,            

como eu podia ver a menina se movendo ao redor da sala sozinha. Como              

a porta da frente estava entreaberta, consegui ligar para dentro sem me            

intrometer. 

Eu: em voz alta "Olá! Olá! Tem alguém em casa? ” 

A menininha deve ter reconhecido minha voz desde o dia anterior, quando            

ela imediatamente correu e abriu a porta. Uma vez que pudéssemos nos            

ver, ela pulou de braços abertos para pegá-la. Enquanto eu estava           

nervosa sobre isso, senti o Senhor me pedir para pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe!” 

Eu: “Sim, estou procurando sua mãe. Onde está sua mãe? ” 

Garotinha:“ Mamãe! Mamãe! ” 

Eu:“ Não, eu não sou sua mãe. ” 

Como essa foi a primeira vez que consegui dar uma boa olhada nela,             

fiquei chocada ao ver que ela tinha algumas características físicas          

semelhantes ao que Eu tinha. No entanto, eu rapidamente descartei a           

possibilidade de termos qualquer semelhança e atribuímos isso        

simplesmente a um desejo da minha parte. 

Quando comecei a pensar um pouco mais sobre como esses pensamentos           

podem ter resultado da perda de minha filha de um par de anos atrás, a               

mãe da menina de repente apareceu e correu em nossa direção ao virar             

da esquina. Para dizer o mínimo, ela não parecia feliz em ver eu ou sua               

filha em meus braços. 

Mulher: “Com licença, mas o que você está fazendo na minha casa            

segurando meu bebê?” 

Enquanto me sentia “culpada” no começo, de repente senti o Senhor me            

fortalecer para falar. 

Eu: “Olha, eu só vim para trazer alguns presentes para você e sua filha.              

Quando bati na porta, pude ver sua garotinha vagando sozinha pela sala            

de estar. Você até deixou sua porta da frente entreaberta. Você percebe            
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que deixar uma criança de dois anos sozinha sem supervisão é           

considerado um abandono? Onde você estava? 

A raiva da mulher de repente se transformou em pânico. 

Mulher: “Sinto muito. Você está certo. Foi um erro e não acontecerá            

novamente. Fui chamado ao trabalho para um assunto urgente. Enquanto          

eu estava fora, ela deve ter saído do berço. Foi tão chocante para mim              

voltar para casa e ver alguém segurando meu bebê na minha sala de             

estar. Eu sinto muito por ter ficado tão chateado com você. ” 

Eu:“ Olha, ela tem quase 30 meses agora e forte. Como você poderia             

pensar que uma criança nessa idade ficaria em seu berço durante todo o             

dia e sozinha? Agora, estou disposto a vigiá-la quando você tiver que sair             

de casa. Eu vou fazer isso por você de graça. Não haverá cobrança por              

qualquer momento que eu passe com ela enquanto você estiver fora. ” 

Mulher:“ Não, não, não! Eu estou bem. Nós estamos bem. ” 

Eu:“ Tudo bem, mas você entende que isso nunca pode acontecer de            

novo, certo? ” 

Ela acenou com a cabeça em concordância enquanto pegava sua filha de            

volta para colocá-la de volta em seu berço. Depois de colocá-la dentro, ela             

voltou para 'dizer adeus' para mim. 

Eu: “Bem, aqui está a caixa de presentes que eu trouxe para você. Esta              

caixa contém algumas roupas mal usadas, assim como alguns brinquedos          

novinhos em folha. ” 

Antes que eu pudesse sair, o bebê deve ter saído rapidamente do berço             

quando estava de volta e abraçando minha perna. Quando a mãe foi pegar             

a filha de volta de mim novamente, ela não iria deixar ir desta vez. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! Não não não não! Mamãe! Estendi a 

mão para a caixa que tinha trazido e a abri. Eu então tirei um pequeno               

cordeiro branco fofo com um laço rosa e entreguei a ela. Ela pegou o              

cordeiro recheado de mim e começou a rir enquanto ela o abraçava. Como             

ela queria me abraçar antes de eu sair, me inclinei e dei-lhe um abraço              

rápido. 

Quando saí da casa da mulher, notei que ela tinha um olhar bastante             

preocupado no rosto. Enquanto caminhava para casa, fiquei bastante         

chateado com tudo o que acabara de acontecer. Logo depois que voltei            

para casa, meu marido voltou do trabalho. Antes que eu pudesse contar a             

ele sobre a estranha experiência que acabei de ter, ele me contou sobre             

um convite para nossa família. 

Marido: “Nossa família foi convidada para jantar em casa de um dos            

nossos novos associados hoje à noite. Não se preocupe ... ”Ele sorriu            

conscientemente. "... Eu trouxe para casa algumas flores para dar a elas            

como um presente." 
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Eu: Eu sorri de volta. “Perfeito… obrigado. Por favor, diga a todos que se              

preparem enquanto eu me preparo. Ah, sim ... até que ponto a unidade é              

para a casa do seu associado? ” 

Marido:“ Não é necessário dirigir! Eles moram na mesma rua que nós.            

Acabei de descobrir hoje cedo que eles se mudaram para o nosso bairro.             

Ele tem uma família jovem. ” 

Uma vez que estávamos todos prontos, saímos de nossa casa para           

caminhar até a casa deles para o jantar. Para minha surpresa, acabou            

sendo a casa da mulher e de sua filha. Escusado será dizer que ela parecia               

bastante surpresa ao ver-me de pé à sua porta novamente. Eu poderia            

dizer que ela estava se forçando a sorrir enquanto nos cumprimentava. 

Mulher: “Olá. Bem-vindo. ” 

Eu:“ Bem, olá de novo! Onde está essa adorável filha sua? ” 

Mulher:“ Ela já a colocou no berço durante a noite. ” 

Depois que a visitamos por um breve período, o jantar foi servido e estava              

progredindo bastante sem intercorrências. No entanto, assim que o jantar          

estava começando a acabar, ouvimos um barulho do quarto da filha. A            

próxima coisa que você sabe, sua filha entrou na sala de jantar e veio              

direto para onde eu estava sentada. Ela levantou os braços para eu            

pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! 

Quando a peguei, olhei para o jovem casal com perplexidade. Então eu            

tive um flashback do parque de um par de anos atrás. De repente, lembrei              

que esse casal havia comparecido ao evento da igreja. Comecei a           

questionar minhas suspeitas novamente quando de repente senti uma         

forte confirmação do Senhor de que estava correta. 

Eu: “Em que hospital nasceu seu bebê? Eu preciso ver sua certidão de             

nascimento imediatamente! ” 

Em vez de responder aos meus pedidos, eles ficaram chateados e           

rapidamente gritaram para que saíssemos de casa. Eu estava prestes a           

virar e confrontá-los novamente quando meu marido sussurrou no meu          

ouvido ... 

Marido: “Esta não é a hora. Telefonaremos para a polícia assim que            

chegarmos em casa. ” 

Depois que chegamos em casa, ligamos imediatamente para as         

autoridades. Após uma breve investigação, eles descobriram que esse         

casal havia de fato roubado nossa filhinha no evento da igreja. Nossa filha             

logo nos foi devolvida e senti tanta alegria que nem consigo descrever. Ela             

parecia tão feliz como eu segurei nela. Eu nunca quis deixá-la ir… 

Sonhe 1 descrição sobre… 

Recebido para quinta-feira, 2 de novembro de 2017 
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Comunhão 

Querido Pai, 

Estou sofrendo, preocupado e sofrendo! Por favor ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Ele estava sorrindo e           

tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: "Estou feliz que você veio, Erin." 

Eu: Eu estava olhando para baixo. “Sinto muito, Senhor, mas estou de            

luto. Eu te amo e amo a Deus Pai, mas estou apenas ficando tão              

perturbado e exausto. Eu não sei o que vai acontecer a seguir. ” 

Jesus:“ Você se preocupa com muitas coisas. Você está à beira e acredita             

que vai cair. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você. Eu te disse para               

se divertir. Delicie-se e aproveite esse momento. 

“Por que eu iria propositalmente te enganar? Você e sua família vivem à             

luz das coisas eternas. Agora você está em uma encruzilhada. É           

importante que você entenda como o inimigo opera. 

“Eles… ele e seus trabalhadores… prosperam no engano e se alegram com            

sua escravidão. No entanto, por favor, entenda que Meu Pai está no Trono             

e controla tudo isso. Eu ouvi seus gritos e eu vou libertar você. Enquanto              

isso já está feito, você simplesmente não entende as palavras que estou            

dizendo. 

“Por favor, encontre alegria. Continue pressionando Me e dependa de          

mim. Basta lembrar que 'não' significa 'não', 'sim' significa 'sim', 'espera'           

significa 'esperar' e 'mover agora' significa 'mover agora'. Lembre-se de          

que 'sem resposta' também significa 'não'. Descanse em mim, Erin.          

Alegrar! 

“Oh sim… quando te aviso de problemas, Me peça e cuide disso. Não se              

atrase, não vá para a cama com raiva e não adiar 'fazendo o bem'. Eu               

prometo que vou fazer o mesmo, ok? Ele riu e sorriu. 

Recebido domingo, 5 de novembro de 2017 

Comunhão 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda. Eu estou lutando. Eu estou doente e meu coração             

está batendo no meu peito. Estou sofrendo e perdendo tudo o que            

aconteceu nas últimas duas semanas. Pai, eu me sinto abandonado. Seria           

uma coisa fácil para você nos ajudar, porque você é meu pai e você está               

acima de todas as coisas. Por favor, nos conceda ajuda. Eu estou            

sobrecarregado. Por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Eu estava chorando          

quando ele me abraçou. Eu descansei minha cabeça contra o peito dele.            

Ele segurou minha cabeça. 

Eu: “Senhor, Senhor, por favor, estou lutando com esses golpes punitivos.           

Nossa família está sofrendo. ” 

Jesus:“ Eu sei. Está mais escuro logo antes do amanhecer. No entanto,            

estou em você e meus fluxos estão em você. Você me faz feliz, Erin. Você               

não vai cair. Vou ajudá-lo no romper do dia. 

Comecei a chorar ainda mais. 

Jesus: “Eu sei que é difícil esperar no Deus vivo.” 

Eu: “Você me chama de 'amigo', Senhor, mas está se tornando ainda pior             

para mim. Eu pensei que você iria cuidar de nós. " 

Jesus:" Eu tenho e vou cuidar de você. Eu não te deixei. Você está              

esperando ser feito com problemas, mas seu problema multiplica e seus           

inimigos continuam. Seu coração está sobrecarregado e sobrecarregado.        

Você é pesado e a cruz é difícil de carregar. Erin, deixe-me levar você. Eu               

fiz isso. Eu vou deixar você cair? ” 

Eu:“ Eu não sei, Senhor. Se isso beneficiar a sua glória, então sim. No              

entanto, por favor, não faça isso! Minha pressão sanguínea é          

extremamente alta. Minha dor no meu corpo está se tornando muito           

grande. Eu sinto que estou me desligando. Estou assustado. Eu quero           

muito ser curado e viver. Eu quero muito ver meus filhos serem curados.             

Perdoe-me, Senhor, por tudo que fiz de errado. ” 

Jesus:“ Você deve saber que eu te amo e que não pretendo te manter              

sofrendo. Quando tudo for mudado, você entenderá o que eu fiz desde o             

começo até o fim e você ficará admirado. Sua dor no seu coração é ótima.               

Sua dor é ainda maior. 

“Conheço cada lágrima e cada irregular 'falta de batida' do seu coração.            

Eu não te preparei para uma queda aqui. Eu te amo e tenho ótimos planos               

para você, planeja usar você e lhe dar esperança para um futuro. 

“Agora, não esconda de mim. Eu farei tudo o que prometi. Eu não te              

deixei. Eu te abençoarei, Erin. Agora, regozijem-se em mim hoje.          

Delicie-se com tudo o que você tem. Estou fechando as portas e            

gentilmente removendo o que parecia confortável. Você se lembra de uma           

mãe águia e seu ninho? Como ela prepara as suas águias para voar? ” 

Eu:“ Ela torna o ninho cada vez mais desconfortável a cada dia, para que              

eles queiram deixar o ninho. Eles acabam caindo, mas a mãe os salva.             

Isso continua até que eles possam voar sozinhos. ” 

Jesus:“ Sim, mas existe isto… no seu caso, sou eu quem está lá para te               

pegar. No entanto, vou acabar por levá-lo nas asas de uma grande águia             

7 



e voará. Enquanto muitos se deleitarão com o que eu fiz com você, muitos              

outros ficarão apavorados. ” 

“ Agora, a incerteza vem antes que uma grande mudança ocorra. Você            

sabe disso. Quando uma porta se fecha abruptamente, outra se abre. Não            

tenha medo nem olhe para trás. Agora, regozije-se, como eu tenho você.            

Quando você pressiona em Mim, eu retorno o que está perdido. 

“O inimigo está fazendo hora extra agora. Eu digo a todos vocês… não se              

preocupem, senão o pecado seguirá o desânimo. Seja esperançoso como          

eu te amo e você é meu. Estou prestes a abençoar em abundância aqueles              

a quem chamei e a amar a Mim. ”Ele sorriu. 

Eu: “Obrigado, Senhor.” 

Jesus: “Você é bem-vindo. Estou prestes a abençoar todos vocês. Agora,           

regozije-se! 

Ele me abraçou. 

 

Recebido em Quarta-feira, 8 de novembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Socorro! Socorro! Socorro! Estamos diante de tantos ataques        

avassaladores que mal posso suportar. Eu não sei o que fazer. Nós            

precisamos de ajuda!!! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Eu: “Pai, descobrimos ainda mais decepções em uma instituição com a           

qual temos de lidar freqüentemente. Senhor, por que permitiria isso? ” 

Jesus:“ Seu lidar com essa instituição está servindo a um propósito maior            

do que você pensa. Quanto às suas suspeitas, elas são bastante precisas.            

Estas são pequenas raposas. Agora, Erin, o que as raposinhas fazem? ” 

Eu:“ Eu sei que eles são astutos ”. 

Jesus:“ A instituição com a qual você está lidando é como Herodes. Seu             

principal inimigo também é como Herodes. Eles gostam de seus luxos.           

Eles vivem em buracos. Enquanto eles podem ser simpáticos, não se           

enganem, eles trabalham em uma plataforma de engano. Desta vez, o           

tempo passado e seu tempo atual, você está na temporada de raposas.            

Agora, o que as raposas sabiam comer? ” 

Eu:“ Bem, eles são ladrões e predadores. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há mais… Se você é um mantenedor de vinhedo, e              

você é para mim, você está prestes para trazer a colheita do vinho mais              

doce. É uma colheita difícil de ser colhida. As condições precisam ser            
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ideais e a separação é feita muito rapidamente. As raposas vivem em            

vinhas ou perto delas. Erin, se eu sou a videira e você é meus ramos que                

produzem frutos, o que fica no caminho disto? ” 

Eu:“ Raposas, junto com qualquer outra coisa, que rouba frutos. ” 

Jesus:“ As raposas constantemente tentam entrar na sua vinha . Estes são            

o oposto dos bons frutos que um ramo tem… amor, alegria, paz,            

paciência, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Erin,        

proteja suas plantações. É comum até permitir que as raposas tomem           

algumas frutas quando estão cansadas, especialmente porque parecem        

inofensivas. Agora vamos discutir o Ice Wine. Como isso é colhido? ” 

Eu:“ Tudo de uma vez e muito rapidamente. Essas uvas suportam as mais             

severas condições. ” 

Jesus:“ Sim, mas somente se eles chegarem até aqui… ” 

Eu:“ Senhor, estamos à Sua mercê como as raposas estão em toda parte.             

O que nós fazemos? Tudo o que temos está em você, Senhor. O que vem               

depois? ” 

Jesus:“ Eu estou simplificando seus fardos antes do seu parto. Este é o             

processo de examinar onde você está atualmente. Um fazendeiro ou,          

melhor ainda, um dono de vinhedo, acessa sua plantação e sabe           

instintivamente quando as uvas estão maduras. 

“O dono viaja diariamente pelas filas e corta os últimos galhos que            

precisam ser sacrificados para um melhor rendimento geral da colheita.          

Algumas frutas podem se tornar ácidas e causar problemas para as outras            

frutas. 

“Só saiba que não estou brincando com nenhum de vocês, Erin. Eu te amo              

e não vou deixar você definhar. Eu não vou deixar você. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas muitos de nós precisamos de respostas para           

nossas orações e em breve! ” 

Jesus: Ele se tornou firme e sério. “Eu sou quem eu digo que sou. Estou               

com todos vocês, mas não me inclino à vontade de ninguém além de Meu              

Pai. Eu tenho misericórdia e envio chuva em sua seca. Você não vê o que               

eu fiz aqui desde o começo? Erin, o desânimo pode levar ao pecado. Não              

coma essa fruta. Não desanime aqui. Colocar sua vinha em ordem é sábio.             

Isso elimina a preocupação. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. Você abençoou todos nós. Embora muitas vezes            

eu ache que já tenhamos sido mimados, às vezes também sinto que é             

"apenas uma ilusão" até que Você realmente nos liberte de uma vez por             

todas da nossa escravidão. Por enquanto, continuamos a ser escravos          

deste mundo, embora você seja dono de tudo isso. ” 

Jesus: Ele sorriu e 'se acendeu'. Ele sabia que eu estava com medo de ter               

'ultrapassado'. “Lindos são os pés que trazem boas novas. Eu já te dei             
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esta bênção. Eu declarei a liberação de seus grilhões. Não se preocupe            

como vem, entendeu? ” 

Me: Chorando. "Sim, senhor. Estou tentando não duvidar. Você poderia,          

por favor, ter misericórdia de mim como eu estou correndo com muito            

baixo combustível agora? " 

Jesus:" Embora isso seja compreensível, apenas saiba que as 'situações'          

em que você está serão corrigidas rapidamente. Não se preocupe. Ele me            

abraçou. "Eu tenho você. Não deixarei que um de vocês caia… nem você,             

nem seu marido e nem seus filhos ”. 

Recebido no domingo, 12 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia. Você me disse na semana passada que "o             

desânimo pode levar ao pecado e muitas vezes o faz". Bem, eu tenho             

estado extremamente desanimada ultimamente. Desculpe, pai, por favor,        

me perdoe por estar tão desanimado. 

Enquanto eu posso ouvir sua voz dizer para mim e em mim, 'não se              

preocupe, Erin, eu tenho isso', eu ainda me preocupo. Mesmo que eu            

saiba que você 'tem isso', eu ainda estou tão sobrecarregado. Sinto-me           

como se estivesse num estado congelado, pois a minha saúde é fraca e a              

minha dor é excelente. Em alguns dias, mal posso fazer o básico aqui na              

minha casa para minha família. 

Obrigado por ainda continuar a me abençoar, apesar da minha tristeza.           

Obrigado por me cumprimentar com um sorriso simpático e um caloroso           

abraço cada vez que nos encontramos. Obrigado por me ajudar a perceber            

que, mesmo que eu não mereça o seu amor, você ainda me ama, não              

importa o quê. 

Como estamos agora, sei que só vemos através de "lentes mal           

iluminadas" e que só podemos ver aquilo que Você revela. Quando estou            

desanimado e desanimado, sei que vejo ainda menos claramente, mas, na           

realidade, nem sequer coloco "meus óculos". Embora tenhamos        

perseguido você, assim como meus filhos, parece que agora estamos          

caindo em profundo desespero. 

Se isso fosse "apenas eu", eu me contentaria em simplesmente viver           

meus dias aqui na "terra das árvores" e continuar no meu caminho para             

longe dos meus inimigos. No entanto, Pai, eu tenho filhos, crianças que            

são realmente jovens adultos agora, que estão fazendo planos e sendo           

conduzidos por uma distante voz maligna que os está chamando para um            

mundo distante de mim. 

Oh Pai, meus dois filhos terão uma vida tão difícil socialmente por causa             

de seu autismo. Mesmo assim, eles se apegam às Suas promessas de cura             
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com firmeza, assim como eu. No entanto, meu desespero e desesperança           

aumentam a cada dia agora, porque não posso fazer nada para           

consolá-los. 

Eu me sentiria aliviado se pelo menos pudesse prometer-lhes um encontro           

para quando o "normal" finalmente chegará, mas não posso. Embora          

todas as nossas esperanças permaneçam em você e em você, fico triste            

quando estão tristes. 

Em apenas alguns meses, todos os nossos três filhos vão querer seguir            

em frente e entrar "no mundo" se você não fizer algo em breve. A              

incerteza é difícil para nós, pois tanto meu marido como eu chegamos a             

compreender plenamente que Seu tempo simplesmente não pode ser         

medido ou entendido. Como tal, nós simplesmente continuaremos a seguir          

adiante conforme sua Vontade, da melhor forma que pudermos. 

Eu realmente preciso ver as promessas que você nos deu em breve. Minha             

saúde cada vez menor resultou em tanto desânimo que estou tendo           

dificuldade em lutar contra isso. Pai, eu estaria mesmo disposto a perder            

Suas promessas para mim se isso significasse que aqueles ao meu redor            

logo receberiam Suas promessas para eles em troca. 

Pai, por favor, não permita que cheguemos tão longe apenas para não nos             

deixar ver Você entrega suas promessas. Todo o nosso lar é definido em             

você. Os corações e esperanças do Ninho estão fixados em Você. Meu filho             

mais velho já terminou de ler quase toda a Bíblia agora, mesmo que ele              

tenha começado a ler a Sua Palavra há um mês. Por favor, pai, por favor               

ajude todos nós em breve. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Jesus: Eu tenho isso, Erin. Eu tenho seus filhos. Eu conheço cada um             

deles. Por favor, não os segure com tanta força que eu não possa             

trabalhar. Liberte seus filhos para Mim e confie em Mim com eles. Eu sou              

seu bom médico e seu Salvador e eu os amo. Conheço cada um deles e               

confiei-o a cuidar de meus filhos. Solte-os para mim, Erin. Tudo ficará            

bem e eu não vou prejudicá-los. Vamos, Erin, por favor, libere todos os             

três para Mim agora mesmo. ” 

Eu:“ Sim, pai. Sim, senhor. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, eu te perdoo. Eu te chamo de 'minha             

amiga', Erin, e eu te amo. Eu te prometi que farei o que digo. Enquanto eu                

vou fazer tudo isso, Erin, você deve soltá-los agora. Eu tenho você. Por             

favor, confiem em Mim. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 
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Jesus:“ Você está desanimado agora, já que tanto convergiu sobre você e            

todos com peso assombroso. Você não pode carregar isto, então dê isto a             

Mim. Embora o inimigo te convença de que às vezes eu não me importo              

com seus problemas, eu sempre me importo. Dê cada um de seus fardos             

para mim. Eu não lhe farei mal nem permitirei que você seja destruído. 

“Embora muitas vezes eu seja difícil de entender, saiba que não o chamei             

de Lar e que fui eu que prometi sua cura. Agora, quando o inimigo              

realmente prejudicou você desde que se mudou para a "terra das           

árvores"? Em vez disso, houve apenas ameaças do inimigo. 

“O inimigo uiva para você de uma costa distante. Você ocasionalmente           

dobra seus ouvidos para suas chamadas, especialmente quando você está          

fraco, cansado e imóvel. Ele então ataca suas vulnerabilidades e ataca           

suas fraquezas. Seu barulho pode bloquear minha voz ainda pequena em           

você. 

“Agora, Erin, diga aos seus filhos o seguinte: 'Até os jovens têm noites             

sem dormir. O inimigo está lá para atrair e confundir você. O inimigo             

procura confundir o que é "bom", especialmente agora que estou no meio            

de você. "" 

Eu: "Senhor, já que você é muito mais forte do que nós, por favor, você               

se levanta? Você vai, por favor, liderar o contra-ataque, Senhor? Oh Pai,            

por favor! ” 

Jesus:“ Deixa-me, Erin, como eu estou pronto. Você está? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, você pode por favor subir em breve? Você             

pode em breve levantar nossas cabeças cansadas? Você pode nos dar um            

milagre, uma faísca ou um grande sinal da sua presença? Você pode nos             

dar isso em breve? Por favor, Senhor, como nós Te amamos tanto. ” 

Recebido na quarta-feira, 15 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado por me amar. Obrigado por nos            

conseguir um acordo justo com uma das três instituições com as quais            

estamos lidando agora. Obrigado por remover esse fardo de nós! 

Pai, estamos à Sua completa misericórdia. Minha pressão arterial é          

extremamente alta e meu nível de dor é ótimo. Realmente, todos nós            

precisamos de Suas misericórdias e milagres. Tudo o que posso fazer é se             

apegar às suas promessas, Jesus. 

Tudo o que posso fazer é anotar meus sonhos e dar tudo para você. Pai,               

você é a nossa melhor opção como você é justo. Enquanto você me             

confiou muito, me sinto indigno. Se eu realmente sou indigno, como posso            

confiar em você com ainda mais? 
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A única coisa que eu realmente sei é que eu te amo com todo o meu                

coração e alma. Pai, eu dou tudo o que temos para você. Tudo isso é seu,                

pois não somos nada sem você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava em pé na minha frente e pegou minhas mãos. Eu ainda             

estava em meu estado terrestre incapacitado quando estava na frente          

dele. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você está tão perturbada?” 

Eu: “Embora eu saiba que Você me assegurou que eu deveria me sentir             

assim, ainda me sinto indigno. Enquanto eu gostaria de poder permanecer           

positivo, minha dor contínua é tão desanimadora. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, sua preocupação acrescentou um único dia a sua vida?            

” 

Eu:“ Não, Senhor, mas tudo isso é muito muito para eu suportar. Eu não              

tenho certeza ... ”Eu parei. 

Jesus: "Erin, por favor, termine sua frase ..." Ele sorriu ternamente para            

mim. 

Eu: “Eu não posso falar, Senhor. Estou diante de Ti como sou e o pior que                

já fui. O que posso dizer? Eu pedi, implorei, chorei e implorei por nossos              

filhos e meu marido. Enquanto tantas pessoas no Ninho estão esperando o            

que você fará comigo, ainda não há nada que eu possa mostrar a elas. ” 

Jesus:“ Erin, releia quais são as Minhas Palavras. Lembre-se que eu vejo            

as coisas de um ponto de vista diferente, não para prejudicá-lo, mas para             

o seu bem. Eu restaurarei em breve tudo o que o inimigo roubou de todos               

vocês e o multiplicarei. Você está agora abatido. Por que, Erin? Alegre-se,            

em vez disso, por sua pedra pesada ter sido removida. Forcei as mãos da              

instituição que eu havia chamado para fazer as coisas certas. 

“Eles tinham opções, Erin, e algumas dessas opções eram parar de lidar            

com você completamente. Então, lembrei a empresa dos efeitos adversos          

de se retirar do contrato com base no futuro. Eles então pensaram que             

seria melhor manter a paz e encontrar uma solução viável. Isto não foi por              

sugestão deles, mas pelo meu. 

“Você também deve entender que você foi usado como uma flecha nessa            

circunstância ... uma afiada. Você logo será um milagre visível. Agora,           

você está feliz com o resultado? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, obrigado! ” 

Jesus:“ Eu sei o seu valor para Mim e você é altamente valorizado e              

altamente 'avaliado'. ”Ele riu. “Todo esse problema é apenas temporário.          

Agora, estou feliz por vocês terem decidido um plano futuro para o caso             

de eu demorar. Como você sabe, eu não sei, mas eu ainda pedi para você               

continuar vivendo. 
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Eu queria falar, mas olhei para as minhas mãos. Eu permaneci em silêncio             

enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. 

Eu: "Oh Senhor ..." Fiz uma pausa e mudei o que eu ia dizer. “… Obrigado                

por tudo que você faz por nós.” 

Jesus: “Erin, eu posso ler seus pensamentos. Você está ferido. " 

Eu:" Sim, Senhor, eu sou como eu sinto que passou agora. Você poderia             

por favor esquecer de mim e curar aqueles que me cercam? De bom grado              

desistirei de tudo o que Você planejou para mim se Você pudesse curá-los             

em retorno, mas especialmente meus dois filhos. ” 

Jesus:“ Oh Erin, é um dia triste quando você não mais me pede por cura.               

” 

Eu:“ Apenas dói demais para continuar perguntando. Você sabe o quanto           

eu te amo e isso me faz sentir como se tivesse sido rejeitado. Não tenho               

mais certeza de que estarei aqui na Terra para testemunhar minha cura.            

Eu fico tão excitado, mas então ... ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como você vai viver 'curado' aqui. Eu            

conheço sua dor. Eu sei que sua rejeição é desanimadora. Eu conheço            

seus desejos Agora, você pode se agarrar em Mim e se agarrar a Minha              

Rocha um pouco mais? ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu realmente não tenho outras opções, pois você é            

minha única esperança. ” 

Jesus:“ Então você está em um bom lugar. Você é minha testemunha.            

Quando eu cumprir minhas promessas, você saberá o que eu fiz desde o             

começo até o fim. Por enquanto, você não consegue ver a floresta das             

árvores. Um dia, e muito em breve, você dançará diante de mim. No             

entanto, por enquanto, não se preocupe. ” 

Recebido na quinta-feira, 16 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por ambos respondeu oração e           

oração sem resposta. Você é incrível! Você nos protegeu especificamente          

de uma situação potencialmente muito ruim e de uma maneira muito           

pouco ortodoxa. Obrigado por nos proteger dos esquemas dos ímpios.          

Você é meu pai, criador, redentor e amigo. 

Desde que comprei alguns bifes há alguns meses atrás, tenho recebido um            

presente especial de Você. Eu tenho gostado de alimentar os pequenos e            

pequenos animais que você envia diariamente. Foi uma fonte de riso para            

mim durante um tempo em que não tenho muita alegria. Como você sabe,             

pai, a dor tem um jeito de deslocar a alegria. 

Uma hierarquia incomum foi revelada para mim hoje cedo. Tudo começou           

comigo observando os animais e os pássaros se defenderem enquanto se           
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preparavam para o breve retorno do inverno. À medida que essa 'ameaça'            

está se aproximando cada vez mais, percebi que eles não são mais um             

'respeitador' da comida um do outro. 

Eu assisti pela primeira vez como um pequeno pássaro veio ao redor que             

parecia semelhante a uma escotilha de noz, mas também um pouco como            

uma coruja em miniatura. Em seguida, ele tomou algumas das nozes e            

frutas secas do nosso alimentador para escondê-las na casca da árvore. 

Foi só então que notei que os pica-paus estavam nas árvores observando            

o que esta pequena escotilha estava fazendo. Depois que a escotilha da            

noz partisse, os pica-paus se aproximavam de seus "esconderijos" e          

roubavam o que haviam guardado. 

O que os pica-paus não percebiam era que também havia três esquilos            

observando o que estavam fazendo. Depois que os pica-paus saíam, os           

esquilos iam até seus "esconderijos" e roubavam o que haviam guardado.           

Eu não pude deixar de rir quando vi esses três esquilos roubando um do              

outro a cada chance. 

Mal sabiam os esquilos que um grupo de corvos observava-os          

diligentemente das árvores. Depois que os esquilos foram embora, os          

corvos mergulharam e roubaram o que os esquilos haviam enterrado. Eu           

sabia que os corvos eram espertos, mas isso era absolutamente diabólico. 

Em um ponto, eu coloquei um pouco de pão de queijo fora. Então observei              

os Blue Jays, esquilos e corvos disputarem esse "prêmio especial". No           

entanto, tudo chegou a uma "parada brusca" quando um par de raposas            

apareceu e levou a maior parte dele. Todos os pássaros e os esquilos             

rapidamente se espalharam quando essas duas raposas comeram todo o          

pão. 

Eu ri com prazer quando notei que nada parecia impedir os filhotes de             

estocarem. Eles cantaram alegremente enquanto coletavam as minúsculas        

sementes que os outros não pareciam querer. O que os outros pensavam            

que era inútil era seu tesouro. 

Parece que todos os cenários acima representam nossas vidas aqui na           

Terra de diferentes maneiras. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos duro.         

Nós damos. Nós ganhamos e economizamos para as necessidades futuras.          

Acredito que o Senhor me mostrou esse incrível ciclo de vida diante de             

meus olhos como uma lição orquestrada para mim. 

Embora muito disso parecesse tão cruel e sem coração, cada animal e            

cada ave de alguma forma ainda pareciam ser alimentados com sua           

porção adequada. Alguns se reuniram e trabalharam para isso, enquanto          

outros assistiram, caçaram e roubaram. Os corvos pareciam ser os mais           

espertos do grupo. 
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De muitas maneiras, me sinto mais como a pequena escotilha de noz. Ele             

armazena o melhor que pode, mas ele só conseguiu esconder e manter            

uma pequena porcentagem. O resto foi roubado por inimigos astutos          

quando sua guarda caiu. 

Ao suportar tempos difíceis e usar o termo da minha filha, 'a luta é real'!               

Eu então tento refletir sobre onde estou, onde estive e onde gostaria de             

estar. Então observo e me pergunto: "Quando, Senhor?" Eu especialmente          

faço isso quando vejo outros que eu conhecia uma vez ter ministérios            

prósperos. Então pergunto: 'Mas e esses sonhos, Senhor?' 

Eu tenho estado nessa estrada de agonia antes, quando olho para os            

meus anos perdidos e minhas longas lutas. Quando faço isso, torna-se           

fácil sentir-se aprisionado "na dor". A própria definição de deficiente é           

"uma pessoa que tem uma condição física ou mental que limita os            

movimentos, os sentidos ou as atividades". 

Para resumir, acredito que isso significa "fora de ação". Este é um estado             

tão triste para estar dentro Cada dia é como o último e alguns dias são               

ainda piores do que outros. É um dreno lento, não só para minha saúde              

física, mas também para minha alegria espiritual. Isso também afeta os           

que me rodeiam, embora eu tente o máximo para mascarar a dor que eu              

estou dentro 

Nós tomamos as últimas duas semanas para tentar chegar a um plano            

para o nosso futuro da melhor forma possível. Sentimos que isso era            

necessário, pois tenho certeza de que minha deficiência irá parar          

novamente pelos próximos meses nas próximas duas semanas. O padrão          

de L & I foi me cortar um pouco antes do Natal e eles fizeram isso todos                 

os anos até agora. 

Haverá dias difíceis pela frente para nós. No entanto, sei que o Senhor             

tem um plano. Ao longo dos anos, aprendi que existem várias maneiras de             

se aproximar de Deus. Cada circunstância é diferente e eu usei cada um             

dos seguintes em vários momentos da minha vida, dependendo da          

circunstância particular ... 

● Opção 1 - Deus faz tudo: Ponha completa fé em Deus para que             

Ele faça tudo. Você não faz nada e permanece esperando mesmo           

quando sabe que Deus o chamou para examinar várias opções para           

levar diante dEle. Quando nada acontece então, você culpa Deus e           

lamentam que 'Deus é o Justiceiro'. Obviamente, esse método não é           

recomendado. 

● Opção 2 - Você faz tudo: faça tudo por conta própria e depois só              

venha a Deus depois de ter estragado tudo. Nisso, nossas ações são            

vazias de Deus. Quando as coisas dão errado, você então culpa           
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Deus por não ser 'nosso salvador'. Obviamente, este método         

também não é recomendado. 

● Opção 3 - Trabalhe em equipa com Deus: Descobri que este           

último é o melhor e o único que recomendo. Isso trata Deus como             

'nosso libertador'. Fazemos tudo o que podemos para nos preparar          

para vários cenários, sabendo muito bem que a vontade de Deus           

será feita na Terra como no céu. Isso requer paciência enquanto           

apresentamos vários cenários diante de Deus depois de fazermos a          

nossa parte. Quando eu segui esta opção e esperei Seu tempo           

perfeito, Ele nunca me desapontou ... bem, contanto que o Seu 'sim'            

significasse 'sim' e o 'não' significasse 'não'. Quando sua resposta é           

"sem resposta", isso significa "não" ou "ainda não" e pode levar à            

frustração e, sim, à decepção. 

Há alguns anos, mas especialmente desde que chegamos à "terra das           

árvores" para estar com meu marido, paramos antes de prosseguir para           

ver o que Deus quer que façamos. Nós pedimos a Deus por direção e Ele               

nos deu exatamente isso. Embora, às vezes, sua direção seja difícil,           

sabemos que Ele está sempre certo e sempre perfeito. 

Isso não significa que não temos trabalho a fazer. Longe disso! Ainda            

temos muito trabalho a fazer. Nós então temos que continuar com 'The            

Race'. Nós tentamos o nosso melhor para economizar algum dinheiro para           

emergências, mas as emergências são difíceis de saber em termos de           

tempo ou magnitude. Muitas vezes, somos completamente deixados à         

mercê de Deus e dependemos dEle para a libertação. 

 

Recebido no domingo, 19 de novembro de 2017 

 

Mal sabia eu que, quando terminei o acima, nossa bomba de água deixaria             

de funcionar apenas alguns dias depois! Isto não é pequeno, pois a nossa             

bomba de água controla o nosso calor, o nosso esgoto e a nossa água. É               

muito difícil funcionar sem isso (obviamente), então isso é realmente          

assustador. Tenha isso em mente, pois isso serve como pano de fundo            

para a visita abaixo ... 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por meu marido e nossos filhos. Por             

favor, perdoe-me, pois estou preocupado ... de novo ... já que não temos             

água nem calor, e o ar frio do inverno chegou agora. 

Com as próximas férias, não há garantia de que teremos o serviço            

restaurado tão cedo. No entanto, há algo pior. Esse tipo de problema pode             
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ser caro para consertar e não temos mais meios de pagar por isso. Dado              

tudo o que esta bomba controla, isso é algo que não podemos            

simplesmente adiar ou ignorar até mais tarde. 

Pai, você me deu vários avisos de feitiçaria vindo contra nós. Nos meus             

sonhos, superamos todas essas tentativas de nos destruir. Não importa se           

Você comandou nosso problema ou permitiu que, de qualquer forma, ele           

viesse. Não tenho certeza de como vamos superar essa última tentativa,           

mas oro para que De algum modo nos dê um caminho. 

Minha pressão arterial já está alta demais, então rezo para que isso não             

piore ainda mais. Este é o tipo de problema que eu posso sentir             

fisicamente, pois a casa não pode funcionar sem essa bomba. Por favor,            

ajude-nos em breve! Eu estou batendo na sua porta e pedindo-lhe ajuda. 

Você recentemente nos ajudou a sair de problemas com uma das           

instituições com as quais estávamos lidando, e de uma maneira          

miraculosa, por isso estou pedindo uma "repetição" com esse problema.          

Sinto-me envergonhado, pai, porque temo que não tenhamos conseguido         

poupar o suficiente depois de lidar com alguns dos nossos problemas           

recentes. Dependendo do problema, isso pode ser muito caro. 

Você está chateado com o meu recente desânimo e consequente falta de            

fé causada pela minha dor? Enquanto eu estou tentando o meu melhor            

para ser positivo e "me alegrar", minhas emoções ainda estão "por todo o             

lugar" e tem sido há algum tempo. 

Meu ministério ainda não cresceu como você prometeu que algum dia o            

faria. Mesmo que tenha sido causado, pelo menos em parte, pela minha            

dor, até mesmo os sonhos diminuíram para um gotejamento, assim como           

nossas torneiras fizeram ontem à noite e continuam a fazer hoje. 

Enquanto não temos mais água em nossa casa, agora também sinto como            

se meu vaso, meu corpo, estivesse se esvaziando do desânimo resultante           

de tudo isso. Parece que é "muito" para eu lidar, mesmo sabendo que             

Você vai se certificar de que isso nunca é verdade. 

Quando coisas assim são permitidas, até eu me pergunto se estou           

ajudando o inimigo a levar Suas ovelhas ao abate. Você me chama de             

"amigo", mas o problema ainda nos vem. No entanto, isso é mais do que o               

habitual e estou preocupado. Porque? Por que, Senhor? 

Ainda não há editores "batendo à nossa porta", embora eu saiba que            

esses sonhos fariam muito e são necessários para muitos. Cada um dos            

meus filhos também está lidando com coisas que eu realmente quero           

ajudá-los, mas simplesmente não podem em nosso estado atual sem a           

Sua ajuda divina. 

Então sou eu. Meu coração está de luto por tudo isso. Certamente,            

Senhor, você está realmente lá e não apenas na minha imaginação que            
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interage com você diariamente. Mesmo que isso realmente seja "apenas          

na minha imaginação", até mesmo minhas ilusões o amam com todo o seu             

coração. 

Tudo isso me faz sentir que talvez eu esteja realmente delirando. Eu            

questiono se pode haver qualquer outra explicação. Eu vou murchar aqui,           

não deixando nenhuma pegada real? Tudo isso me faz sentir como se eu             

estivesse em último lugar em uma grande corrida e que eu não sou             

ninguém para você. 

Eu clamo para você, pai. Se eu estou delirando, você pode, pelo menos,             

ter piedade de mim como uma pessoa delirante? Eu permaneço          

'loucamente' apaixonado por você e isso só continua a crescer a cada dia             

que passa, mas eu estou lutando. Eu simplesmente não sei mais           

verdadeiramente como a minha dor alimenta minhas dúvidas e aumenta o           

meu desânimo em cada turno. 

Minha casa inteira realmente acredita que Você é Deus sobre todos, mas            

agora me vejo questionando se Você realmente estará aqui para nós. Pai,            

eu sinto muito por duvidar, mas me sinto tão inseguro agora. Estou em             

crise agora e preciso de você mais do que nunca. 

Nossa bomba ainda não está funcionando. Recusou-se a ligar novamente          

esta manhã. Como nossa casa é um tipo de embarcação, nossa bomba de             

água é um tipo de 'coração'. Move a água pela nossa casa. A água reside               

em um poço, mas a bomba é necessária para levar a água ao nosso navio.               

A bomba é necessária para manter todos os nossos sistemas fluindo e            

está morta agora. 

Pai, você é o 'poço da primavera' de todas as nossas vidas. Você criou              

Jesus, nossa Bomba Que traz a 'Água Viva' para nossos vasos vazios. Esta             

é a água que nos traz vida, as palavras reconfortantes do seu amor. 

É só então que podemos realmente viver. Podemos então ter água           

refrescante, como um rio alimentado por nascentes, movendo-se através         

de nossos corpos ... e nossas casas. Por favor, perdoe-nos por nem            

sempre lembrar disso e ser grato por tudo o que Você faz por nós. 

Por favor, perdoe minha incapacidade de sempre ser grato por sua graça,            

amor e generosidade. Talvez meu último sonho sobre a pomba moribunda           

tenha sido sobre a minha alegria ser devorada. Quer tenha sido ou não,             

sinto muito. Oh Pai, eu sinto muito. 

Se eu realmente sou uma mulher delirante, ainda sou grato a você. Você             

tem me tratado continuamente como um prêmio Seu e não como uma            

'viúva esquecida'. Embora tenha passado de 5 anos e 50 dias desde o             

início deste ministério, sinto que só consegui tocar apenas um punhado de            

pessoas com esses sonhos. 
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Enquanto este 'conhecimento de pessoas' pode ser apenas um pouco, eles           

têm sido um presente de você. Sem esses "poucos", eu certamente teria            

desistido há muito tempo. No entanto, estou sofrendo agora. Tantos aqui           

neste Ninho estão sofrendo agora. Pai, estamos procurando por um          

milagre de você. Muitos de nós agora precisam disso e 'realmente, muito            

em breve'! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me encontrei na “escada” para o portal para o céu. Quando olhei para              

baixo, tudo que pude ver foi uma paisagem muito escura. Fiquei com            

medo quando percebi que minhas mãos eram novamente pequenas como          

as mãos de uma criança. Enquanto eu podia ver a luz do portal acima de               

mim, havia apenas escuridão abaixo de mim. 

De repente eu congelei e não pude subir ou descer a escada. Enquanto             

isso durou apenas um momento, eu felizmente logo ouvi um assobio vindo            

de cima. Quando olhei para cima, vi 'Breakthrough', um anjo com quem            

passei tanto tempo no passado. 

Quando eu olhei em seus olhos, ele baixou a mão para me ajudar. No              

começo eu estava com medo de largar a escada, mas logo "fui para ela" e               

estendi a mão para que ele pudesse me puxar para a segurança. Uma vez              

em segurança pelo portal, consegui olhar para mim com mais cuidado. 

Eu estava usando uma pequena túnica, quase como um vestido, toda de            

branco. Meus pés estavam descalços e me senti vacilante quando fiquei           

ali. Breakthrough apontou o caminho e eu vi Jesus sentado em uma rocha             

esperando por mim com um sorriso no rosto. 

Ele acenou para eu ir até ele. Como eu ainda era criança, tive dificuldade              

em andar em direção a Ele com qualquer velocidade. Então, de alguma            

forma, 'encontrei meus pés' e pude então correr diretamente para Ele.           

Quando cheguei perto, ele se levantou e me levantou em seu colo. 

Ele me embalou quando eu o abracei com força em torno de seu pescoço.              

Eu estava chorando e me ouvi soluçando, 'Hayah! Hayah! Hayah!          

Nenhuma outra palavra pareceu escapar quando eu o abracei ainda mais           

forte. 

Jesus: “Estou feliz que você veio a mim, Erin. Senti sua falta. Venha e              

ande comigo. ” 

Ele pegou minha mão e começamos a caminhar juntos por um lindo            

caminho. O caminho estava um pouco irregular no início e eu lutei, mas             

logo se tornou suave sob meus pés. A cada passo, notei que comecei a              

crescer um pouco mais. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas.         

Enquanto caminhávamos juntos, comecei a "amadurecer" a cada passo. 

Quando eu tinha 'amadurecido' para cerca de treze anos de idade, eu me             

virei para ele e falei. Fiquei surpreso ao me ouvir dizer algo muito             
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semelhante ao que um adolescente típico diria. Eu tinha esquecido como           

era ser adolescente. 

Eu: Impaciente “Senhor, quando chegaremos aonde você está me         

levando?” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Em pouco tempo, Erin. Por enquanto, aproveitem           

a caminhada. ” 

Continuamos, mas o caminho logo começou a subir. Nós estávamos agora           

em uma estrada muito íngreme e rochosa. Cada switchback foi outro ano            

que veio e foi. O caminho estava se tornando ainda mais complicado, se             

não "arriscado". Eu tinha agora cerca de trinta anos de idade. 

Eu: “Senhor, eu realmente não gosto deste caminho em que estamos           

agora. Eu te amo, Senhor. Quero tanto te conhecer, mas não entendo            

tudo isso ”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, continue indo comigo. Eu estou aqui. Estamos           

caminhando e subindo juntos. Enquanto você ainda não me conhece tanto           

quanto cedo, eu já conheço você. Erin, você pode fazer isso. ” 

Para minha surpresa, a escalada se tornou ainda mais traiçoeira. Eu notei            

um bebê se escondendo atrás de uma fenda rochosa. Quando vi que era             

meu filho mais velho quando bebê, instintivamente o peguei. Comecei          

então a me preocupar com os ventos e agora estava chovendo. Entrei em             

pânico até ver que Jesus ainda estava bem ao meu lado. 

Enquanto eu estava agora tendo muitos problemas para escalar enquanto          

segurava meu filho agora, eu sabia que voltar para baixo seria até mais             

difícil, senão impossível. Eu também estava agora mancando como se eu           

tivesse me machucado ao longo do caminho enquanto caminhávamos. 

Quando a tempestade aumentou, pude ouvir outro bebê chorando à          

distância. Como meu filho mais velho era agora um bebê, eu sabia que             

teria problemas para carregar ele e outro bebê. Quando encontrei este           

bebê, só então vi que ele era meu filho mais novo. 

Ele era extremamente pequeno e exposto e eu rapidamente o peguei em            

meus braços. Como eu já estava tendo problemas para carregar meu           

outro filho, sabia que dois seriam impossíveis para eu carregar. Eu           

congelei no meu caminho e comecei a tentar descobrir tudo isso sozinha.            

Felizmente, senti minha mão sendo gentilmente espremida por Jesus e me           

voltei para ele. 

Jesus: “Erin, eu vou carregá-los. Eles são meus. Eu estou aqui. Não            

esqueça! ” 

Eu olhei para o céu escuro e, logo em seguida, o sol entrou. Embora              

parecesse que eu só tinha descansado lá com Jesus ao meu lado por             

apenas alguns minutos, eu tinha agora 37 anos de idade. Meu filho mais             

velho agora tinha três anos e meu filho mais novo agora era um. 
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Nós então tivemos algum tempo para rir juntos. Nós éramos alegres e            

tínhamos promessas. Quando nos sentamos lá com Jesus, tudo agora          

parecia tão "claro". No entanto, os ventos de repente aumentaram e eu            

fiquei preocupada novamente. 

Jesus: "Vamos lá, Erin, devemos continuar." 

Então eu vi um pequeno pacote à minha frente. Foi mais um bebê!             

Quando cheguei mais perto, reconheci-a como minha filha. Ela tinha um           

lindo sorriso no rosto e estava empacotada "na luz". Eu peguei ela. Eu             

estava tão feliz por tê-la, junto com meus filhos. 

Jesus: “Eu lhes dei estas vidas por um tempo”. Estes são seus dons para              

cuidar. Vou te ajudar. Eu estou aqui com você. No entanto, as coisas             

agora se tornarão ainda mais difíceis a partir daqui. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas já foi tão difícil. No entanto, desde que você está              

aqui com a gente, eu sei que vai ficar tudo bem. 

Olhei para baixo e notei que eu tinha agora cerca de quarenta anos de              

idade. Jesus pegou minha filha e agora estava carregando sem esforço           

todos os três "meus" filhos. Eu não tenho certeza de como ele foi capaz de               

fazer isso, mas ele fez. 

Enquanto continuávamos a caminhar, o caminho agora começava a girar e           

virar e o terreno era cada vez mais difícil de navegar. Fiquei preocupado             

quando Jesus colocou os 'meus' filhos para baixo e agora os deixava andar             

sozinhos. Fiquei aliviada quando vi que cada um deles continuava          

segurando a bainha de Suas vestes enquanto andavam. 

Eu então vi meus filhos andando e subindo nessa estrada difícil junto            

comigo. Eu, então, dou uma segunda olhada para ter certeza de que cada             

um deles continua segurando a bainha de Jesus. Entrei em pânico           

algumas vezes quando não pude vê-lo nas tempestades. No entanto,          

quando as tempestades se romperam temporariamente, vi que meus         

filhos ainda estavam se apegando a ele. 

Às vezes, eu perdia de vista um ou mais dos meus filhos. No entanto, eles               

logo reapareceriam. Eu entraria em pânico novamente, como eu mal podia           

ver Jesus, mas depois eu percebia mais uma vez que Ele ainda estava lá.              

Bem, realmente, ele nunca havia saído. 

Em um determinado momento, eu não conseguia mais ver meus filhos,           

mas só conseguia ouvi-los. Desde que eu ainda podia ouvi-los, eu sabia            

que eles ainda estavam lá enquanto as tempestades se enfureciam. De           

repente, desmaiei e caí no caminho. Eu fui embora. Quando acordei, Jesus            

estava lá na minha frente com todos os meus filhos. 

Jesus: sorrindo. “Erin, ainda estamos aqui. Levante-se. Levante-se e         

junte-se a nós. ” 
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Enquanto eu estava ferido por causa da minha queda, de repente e            

inesperadamente fiquei mais forte quando vi que meus filhos ainda          

estavam lá com Jesus. Mesmo que meus dois filhos agora parecessem ter            

sido "feridos" também, eles também continuaram a andar. 

Enquanto caminhávamos, pude ver três paisagens separadas e distintas à          

distância. A primeira paisagem era um deserto. A segunda paisagem          

estava coberta de árvores. A terceira paisagem foi uma combinação das           

outras duas paisagens. 

Jesus: “Você vê onde estamos?” 

Eu devo ter parecido confusa demais para responder a Ele enquanto cada            

um dos meus filhos então entrou na conversa e respondeu à pergunta            

dele por mim. 

Meu filho mais velho: “A primeira paisagem é um deserto.” 

Meu filho mais novo: “A segunda paisagem é uma terra feita de árvores.” 

Minha filha: “A terceira paisagem é um lugar nosso coração nunca vai            

esquecer.” 

Me: “Oh Senhor, embora eu realmente não tenha certeza sobre essas três            

paisagens, eu não estou particularmente certo sobre a primeira         

paisagem”. 

Jesus: Olhando para 'meus' filhos:“ Bem, você está pronto para a           

aventura? Crianças? 

Meu filho mais velho: sorrindo. “Eu digo 'sim'!” 

Meu filho mais novo: também sorrindo. “Eu digo 'sim, por favor'!” 

Minha filha: Rindo, mas todos os três agora estavam. "Oh mãe, esta será             

uma grande aventura!" 

Jesus se dirigiu a cada um de nós em momentos diferentes, quando Ele             

então falou ... 

● Para todos nós: "Isso será muito difícil!" 

● Para meus dois filhos: "Na primeira paisagem, dois de vocês ficarão           

separados por um tempo, tempo e horários. ” 

● Para minha filha:“ No entanto, você vai viver principalmente com          

sua mãe em todos os momentos. ” 

● Para as três crianças:“ Não se preocupe, pois todos vocês estarão           

com sua mãe para a segunda paisagem. Vou até enviar alguém para            

ajudar a todos vocês. ” 

● Para todos nós:“ Então… você está pronto? ” 

Eu ainda não estava tão empolgado com nada disso, especialmente a           

primeira paisagem, então eu disse 'sim' com relutância mesmo quando          

meus filhos concordaram prontamente. No entanto, logo decidi que         

realmente concordaria, embora ainda estivesse relutante. 
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Eu segurei a mão de Jesus e as crianças seguravam suas vestes enquanto             

continuávamos a caminhar ao longo do caminho. Logo chegamos a um rio            

profundo e largo. Foi furioso e bloqueou completamente o nosso caminho.           

Era insuperável e imediatamente soube que não conseguiríamos        

atravessar esse rio sozinhos. 

Jesus: “Eu vou levar o seu filho mais velho em primeiro lugar.” 

Ele pegou meu filho mais velho e sem esforço começou a atravessar o rio.              

Quando não consegui mais vê-los, comecei a gritar de medo. Todos os            

três de nós começaram a gritar juntos. 

Meu filho mais velho deve ter nos ouvido chorando quando eu o ouvi             

chorando de volta para nós. Embora fosse difícil ouvi-lo chorar, de alguma            

forma achei que isso era um grande alívio, pois pelo menos eu sabia que              

ele ainda estava sendo carregado pelo rio pelo Senhor. 

Jesus: chamando de volta para nós. "Não se preocupe, Erin, como eu o             

tenho." 

Então vi Jesus do outro lado do rio. Ele ainda estava carregando meu filho.              

Eu então o vi colocá-lo em uma bela área de estar. Eu então, de alguma               

forma, soube que Ele o havia instruído a não se preocupar e que Ele logo               

voltaria com o resto de nós. 

Antes que eu percebesse, Ele estava de volta a este lado do rio com nós               

três. Meu filho mais novo tinha começado a chorar de novo, já que agora              

sentia falta de seu irmão mais velho. 

Jesus: “Não se preocupe. Vou levá-lo ao seu irmão agora. ” 

Jesus o pegou em seus braços poderosos e começou a cruzar o rio furioso              

novamente. Meu filho olhou para mim, sorriu e acenou, mas logo           

desapareceu. Mais uma vez vimos que Ele havia chegado em segurança           

ao meu outro filho. 

Minha filha e eu estávamos logo chorando na margem do rio. Nós            

estávamos sentindo falta dos dois. Parecia estar "eternamente" para Jesus          

voltar para nos pegar. 

Enquanto esperava pelo Seu retorno, meu coração se partiu. Havia muitas           

pedras arremessadas contra nós enquanto esperávamos lá. Às vezes,         

estávamos na escuridão e comíamos muito pouco. Eu estava com medo           

de que minha filha fosse ferida se fosse determinado que algo estava            

"excessivamente errado" com a minha saúde. 

O rio então se acalmou. Paramos de chorar assim que vimos que Jesus             

estava voltando agora para nós. Decidimos “deixar ir” nossa bagagem          

para aliviar nossa carga antes que Ele chegasse. No momento em que nós             

vendemos quase todos os nossos itens mais valiosos, eu tinha de alguma            

forma esquecido que Jesus estava no caminho de volta para nos pegar. 
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Quando Jesus finalmente veio para nós, eu mal podia reconhecê-lo, pois a            

minha visão tinha diminuído de todas as minhas lágrimas. Enquanto ainda           

estávamos nos segurando em Jesus, quase perdemos toda a esperança e           

até começamos a nos perguntar se Ele havia se esquecido completamente           

de nós. Nós fomos instantaneamente revividos quando a Voz de Jesus           

mais uma vez nos chamou. 

Jesus: “Vamos! É hora de levantar! 

Enquanto eu ainda não conseguia enxergar com clareza, de alguma forma           

eu sabia que agora havia uma ponte do outro lado do rio para o deserto.               

Nós cruzamos e depois passamos dois anos antes de Jesus devolver meu            

filho mais novo para mim. 

Eu também queria desesperadamente que meu filho mais velho voltasse          

para mim, mas isso não parecia mais possível para mim. Eu estava            

lentamente desistindo de toda a esperança de que isso acontecesse. 

Depois de dois anos de retorno do meu filho mais novo para mim, eu já               

havia desistido do meu filho mais velho, mesmo sendo devolvido. Eu           

estava agora em desespero. Neste desespero, eu finalmente liberei minha          

vida completamente para Ele e para Seus propósitos completamente. 

Depois que eu finalmente fiz isso, os céus de repente se abriram ao meu              

redor. Ele então me deu esses sonhos, que foram seguidos por uma            

esperança renovada. No entanto, eu ainda estava esperando        

ansiosamente pelo milagre do retorno do meu filho mais velho. Finalmente           

chegou a hora. 

Jesus: “Erin, é a hora. Você está pronto para ser levado por mais algum              

tempo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Por favor, tire-nos deste deserto e em um lugar seguro.             

” 

Logo depois, fomos transferidos para a“ terra das árvores ”. Isso           

aconteceu em agosto de 2014. Como prometido, o Senhor nos enviou           

ajuda. Meu futuro marido foi enviado para nos ajudar em nossa fuga.            

Depois que o Senhor o ajudou a nos resgatar, todos os meus filhos             

voltaram para casa. Eles estão comigo desde então. 

As estradas sinuosas continuaram em nossa nova casa. Embora tenhamos          

tido dificuldades, também encontramos paz, alegria, riso e cura. Nós          

estamos nos curando. Embora não tenhamos sido curados fisicamente, o          

rompimento de nossos inimigos foi "mentalmente" curador para todos nós. 

Jesus: “Estou prestes a fortalecê-lo, Erin, pois a próxima parte de sua            

jornada não vem com um 'guia'. Não se preocupe, pois estarei em você.             

Eu serei o seu 'guia do usuário', então não se preocupe. Ah, sim… Eu              

também serei seu instrutor ”. 
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Recebido na segunda-feira, 20 de novembro de 2017 

Recebemos a notícia hoje de que o conserto do nosso sistema de água             

custará vários milhares de dólares. Esta notícia foi muito inquietante e eu            

não pude deixar de me preocupar ... mais uma vez. Fui a Ele com ainda               

mais urgência que o normal ... se é que isso é possível ... 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Por favor nos ajude. Estamos sem calor, água e              

esgoto e não há fim à vista. Como você sabe, Senhor, temos cinco filhos              

aqui e o tempo está ficando mais frio agora. Nossa casa não tem mais              

calor. Nós precisamos de você, pai! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu: Chorando. “Pai, você sabe tudo o que aconteceu conosco nos últimos            

dias. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Erin, por que você está preocupado com calor ou água? Eu nem             

sempre providenciei para você, mesmo em seus dias mais sombrios? Eu           

mandei você para o túmulo? Eu tirei sua habilidade de funcionar? Não, eu             

não fiz. Por favor, venha a Mim quando estiver cansado e sobrecarregado            

e eu lhe darei descanso. 

“Eu estou com você e seus filhos. Eu estou com o seu 'marido-guerreiro' e              

ele é meu amigo. Apenas relaxe. Respirar. Seja grato. Eu farei tudo o que              

prometi. Você não será ferido. Eu te amo. Agora, Erin, lembre-se de            

"viver". Levante-se, viva e respire. 

“Não se preocupe, Erin, pois vou enviar ajuda para você. Eu estou aqui             

com você. Eu não te esqueci. Eu chamarei aqueles que Me olham através             

do Meu trabalho em você. Tudo está prestes a mudar! ” 

Sonhe mais… 
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