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Jesus e o Ano do Favorável do Senhor 

9 de janeiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, filhos e amigos.            

Obrigado pela neve fresca e deslumbrante e um céu agora claro. Obrigado            

por mais um dia. 

Pai, eu tive um tempo difícil recentemente. Minha dor tem sido quase            

demais para suportar. Eu tenho esperado por ajuda de um lugar que não             

fornece ajuda. Eles me mantiveram em cativeiro e sua falta de tratamento            

agora está causando problemas ainda maiores. 

Pai, eu quero viver. Eu quero ser livre para que eu possa realmente             

aproveitar a vida. Meus filhos vão deixar a nossa casa em breve e eu não               

consegui viver verdadeiramente. Passei meus dias mais saudáveis em         

batalha e agora passo meus dias lutando por saúde. 

Enquanto eu vejo você fechando portas, pai, novas ainda não abriram. Na            

verdade, recentemente tive um sonho de estar em um corredor de portas.            

Todas as portas estavam trancadas e eu não tinha para onde ir. Eu sei que               

você me deu isso por um motivo! 

Eu mal posso escrever, subir escadas, sentar ou até mesmo deitar a            

cabeça para descansar. Obrigado pelos pequenos pássaros e animais,         

embora eu ainda tenha tanta alegria em alimentá-los. Recentemente, até          

tive um adorável esquilo voador visitando o nosso deck uma noite para            

comer alguns dos amendoins que eu havia colocado para eles. 

Embora eu tenha muita alegria em ver essas pequenas criaturas, agora           

acho que usar minha câmera para tirar fotos delas é muito difícil, pois             

minhas mãos ficaram instáveis. É realmente um milagre de você quando           

eu sou realmente capaz de capturar alguns tiros 'constantes' nas muitas           

fotos que eu tiro. 

Em alguns dias, me sinto tão ... bem ... 'incapaz'! Embora eu tenha sido              

capaz de "mascarar as coisas" para o bem da minha família, sou            

simplesmente incapaz de "esconder" minha dor. Isso é demais. Enquanto          

alguns podem dizer que isso é "orgulhoso", é mais em consonância com            

"manter no jogo" como sendo a melhor maneira de se comportar como            

ensinado por minha mãe repetidamente. 

Enquanto dirigia para pegar as crianças da escola ontem, eu testemunhei           

uma visão que eu nunca tinha visto antes. Dois corvos estavam           
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cambaleando pela estrada juntos. Um corvo, o corvo maior, parecia estar           

abrigando o outro corvo menor. 

Então notei que o corvo menor parecia estar ferido e que o corvo maior              

parecia estar caminhando para um pequeno banco de neve. Depois que           

eles atravessaram a estrada, decidi ir até eles. O corvo maior ficou irritado             

e voou com um grito. Fiquei surpreso comigo mesmo que eu estava            

realmente sentindo compaixão por um corvo. 

O corvo menor havia se deitado na neve e se aconchegava como um pato              

que resistia a uma tempestade. Falei com ternura a princípio, mas logo            

comecei a orar. A neve continuou a cair enquanto o corvo maior            

continuava a gritar comigo de longe. 

Eu pedi ao Senhor para curar esse corvo ou simplesmente deixá-lo morrer            

rapidamente. Enquanto orava, logo me senti em paz. Eu disse ao Senhor            

que eu verificaria quando voltasse em algumas horas. Se o corvo ainda            

estivesse vivo, eu faria o que fosse Sua vontade para este pássaro. 

Quando finalmente voltamos duas horas depois, ainda pude ver esse          

pequeno embrulho preto encolhido na beira da estrada. Eu puxei o carro e             

andei até o pássaro. Ainda estava vivo. Como não havia sangue           

perceptível, usei luvas grossas e um cobertor para pegar o corvo. Percebi            

que o corvo maior já havia partido. 

Meu filho mais novo segurou o pássaro enquanto nos dirigíamos para o            

hospital veterinário. Eu disse a todos no carro que seria muito improvável            

que esse carinha durasse muito mais tempo. No entanto, ficamos          

confortáveis em saber que, se estes eram seus últimos momentos aqui,           

pelo menos estava sendo cuidado e estava ficando quente envolvido em           

um cobertor aconchegante. 

Foi uma viagem de vinte minutos até o veterinário e o corvo permaneceu             

calmo e tranquilo durante toda a viagem. Não estava tremendo, mas           

apenas parecia estar estudando cada um de nós. Quando finalmente          

chegamos aos veterinários, logo descobrimos que não havia veterinários         

na equipe. Nós discutimos isso com o assistente que estava de plantão. 

Eu: “Encontramos esse corvo encolhido em um banco de neve. Existe           

alguma coisa que você possa fazer por isso? 

Assistente: “Nós vamos admiti-la para observação. Se ela durar a noite           

toda, isso será um bom sinal. Um dos veterinários entrará em breve para             

o último turno e irá examiná-la mais a fundo. 

Depois de sairmos, oramos ao Senhor por este pequeno corvo. Enquanto           

esperávamos o melhor, todos suspeitamos do pior. Não é de surpreender           

que as más notícias chegassem logo pela manhã, quando o veterinário da            

equipe telefonou para mim em casa. 
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Vet: “Enquanto nós a fizemos tão confortável quanto possível, tivemos          

que colocá-la para dormir na noite passada. Ela estava sofrendo de uma            

asa quebrada, um pé quebrado e uma protuberância óssea que era           

intratável. Ela ainda teria vivido mais alguns dias e sofrido muito, então foi             

bom que você a tenha trazido. ” 

Oh Pai, obrigado por me deixar cruzar com esse corvo ferido. Ela teria             

sofrido ainda mais e, provavelmente, em breve teria sido enterrada viva           

por um trator de neve que passava. Acredito que todos nós aprendemos            

uma lição sobre compaixão a partir disso, pois meus filhos sabem muito            

bem como eu geralmente me sinto em relação aos corvos. 

Se nada mais, me fez sentir que eu realmente fiz a diferença. Enquanto             

muitos me disseram muitas vezes que eu fiz uma grande diferença em            

suas vidas, é incrível como a dor pode fazer você esquecer rapidamente.            

Eu até senti como se pudesse me relacionar com esse corvo, um resultado             

improvável. 

Eu também descobri que meu "cuidado" logo terminará oficialmente, mas,          

na realidade, nunca realmente começou. Em maio, já se passaram quatro           

anos desde a minha lesão no trabalho. A dor está afetando minha pressão             

arterial e as últimas leituras no consultório do médico tiveram uma média            

muito alta de 177/106. 

O que torna isso ainda mais alarmante é que essas leituras foram feitas             

enquanto eu estava descansando. Eu realmente acredito que minha         

pressão sanguínea não diminuirá até que minha dor seja finalmente          

aliviada. Eu também acredito verdadeiramente que só Deus pode aliviar          

minha dor. Mais uma vez, pai, estou totalmente confiando em você! 

Com tudo o que aconteceu, estou ficando deprimido agora. É difícil para            

mim ter alegria, embora eu me encontre com você regularmente e você            

me enviou um marido consistentemente otimista ... sorri. Felizmente,         

muitas vezes ouço você dizer: 'Não se preocupe, Erin, eu estou aqui e             

estou com você', sempre que oro e venero você. 

A certa altura, eu até comecei a me perguntar se meus sonhos            

começavam a apontar para minha ida para casa mais cedo do que eu             

esperava. Eu então orei para que você me mantivesse aqui até que você             

eventualmente viesse por todos nós no Arrebatamento. Oh pai, eu quero           

tanto ver seus milagres e se divertir servindo você com meu marido,            

nossos filhos e nossos amigos! 

Como a dor agora era grande demais para eu continuar hoje, decidi fazer             

uma pausa ... 

Recebi na quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 

Meu filho mais velho foi comigo para fazer alguns exames no consultório            

hoje cedo. Isso é cerca de uma hora de carro de casa. Saímos antes do sol                
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nascer. Embora as estradas não fossem ótimas, ainda nos divertíamos          

muito conversando durante nosso trajeto. 

Depois que meus testes foram concluídos, ouvimos um CD de adoração a            

caminho de casa enquanto dirigíamos. Durante uma pausa em nossa          

conversa, eu comecei a pensar sobre muitas coisas, incluindo a minha           

saúde, o tempo que passam tão rapidamente e meu próximo55º
          

aniversário. 

Só então, e no meio do nada e para nossa surpresa, uma pomba branca              

voou no ar para fora da neve. Meu filho tinha testemunhado essa pomba             

incrível também. Eu rapidamente virei o carro na esperança de tirar uma            

foto dele. Enquanto procurávamos por algum tempo, não pudemos         

encontrar nenhum vestígio dessa pomba em lugar nenhum. 

No entanto, ambos ficamos com uma impressão bastante vívida de uma           

pomba branca pura, maior que o normal, imaculada, com as asas abertas            

no vôo. Eu nunca tinha visto uma pomba branca pura antes, neve ou             

neve, então estávamos nos perguntando se isso era um milagre e um            

sinal. 

Enquanto continuávamos a dirigir para casa, logo avistamos dois lindos          

cavalos pretos. Eram cavalos grandes, quase como Clydesdales, e         

brincavam uns com os outros na neve. Paramos e pegamos alguns vídeos            

deles tocando. 

Quando chegamos em casa, decidi consertar uma bandeja de sementes          

para os pássaros, os esquilos vermelhos e os esquilos cinzentos que agora            

frequentam nossa propriedade. Como eu estava agora ligado a um          

dispositivo que levava a minha pressão arterial a cada trinta minutos, eu            

estava um pouco distraído quando saí devido à sua natureza complicada. 

Como resultado, demorou um pouco para eu perceber que havia sangue           

por toda parte no caminho nevado que eu estava caminhando. Como           

essas pequenas criaturas se tornaram quase como uma família para mim           

agora, isso era horrível. Eu comecei a me sentir culpada porque pensei            

que eles estariam seguros aqui em nossa propriedade. 

Enquanto seguia o rastro de sangue, primeiro levei para o quintal, depois            

para o lado de nossa casa e depois para nossa pequena varanda. Tive a              

sensação de que esse sangue poderia até ser do meu pequeno esquilo            

vermelho favorito que às vezes chamamos de "Little Red", pois esse rastro            

parecia seguir todos os caminhos que ele normalmente tomaria. 

Enquanto o sangue estava por toda parte nesta trilha, de repente parou.            

Sem perceber a princípio, eu deixei cair a bandeja de sementes que eu             

estava carregando. Meu horror logo se transformou em soluços, depois em           

chorar, depois chorando e então comecei a chorar. 
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Normalmente eu me mantenho junto durante esses tipos de coisas, mas           

eu continuo chorando enquanto uso um pequeno empurrão para cobrir as           

manchas de sangue com neve fresca. Enquanto os pequenos animais          

geralmente continuam com seus negócios como eles agora estão         

acostumados a eu saindo para alimentá-los, notei que eles pararam para           

me ver chorar. 

Isso deve ter sido confuso para eles, mas talvez eles estivessem tendo            

alguma empatia por mim. Eu sabia que isso era um pensamento ridículo e             

um pensamento positivo, mas me confortou um pouco. Meu filho mais           

velho deve ter me ouvido chorando quando ele saiu para me confortar. 

Filho: “Mãe, não é sua culpa. O Senhor falou com você sobre isso antes.              

Lembre-se, Ele permite esse tipo de coisa aqui na Terra. Está tudo bem,             

mãe. ” 

Mesmo que eu soubesse e concordasse com ele, esta foi a palha que             

quebrou as costas do camelo e eu permaneci inconsolável. Sim, eu           

realmente conhecia melhor, já que tinha experimentado algumas mortes         

de animais de estimação nos meus dias, algumas de formas trágicas, mas            

eu simplesmente não conseguia evitar. 

Eu sei que isso é uma parte da vida e que a morte é um corredor de                 

portas que levam a lugares eternos, seja a vida eterna ou a morte, mas              

isso era difícil. Mesmo que meus sonhos tenham mostrado nossos animais           

de estimação, junto com outros animais, subindo para o céu, minhas           

lágrimas continuaram a fluir e eu continuei a soluçar. 

Eu finalmente me acalmei e percebi que isso não era apenas sobre o             

sangue na neve. Isto foi devido a tudo aparentemente convergindo para           

este momento. A tristeza, o desânimo, a dor e a inquietação pareciam            

estar borbulhando no meu 'vaso' e fazendo as lágrimas escorrerem no           

transbordamento. 

Quando voltei para casa, decidi procurar como os animais comungavam          

com o homem no Jardim do Éden do Livro dos Jubileus. De acordo com              

estes apócrifos, e obviamente não incluídos na Bíblia, Deus removeu a           

capacidade de os animais falarem quando Adão e Eva foram expulsos do            

Jardim. 

Mesmo que eu não saiba como ou se isso aconteceu com certeza, isso de              

alguma forma me trouxe conforto adicional. É difícil explicar por que isso            

me confortaria, porque não tenho certeza. Talvez seja a percepção de que            

Deus ama esses lindos animais também e até mesmo tem roaming           

esperando por muitos deles no céu também. 

Eu me considerei sabendo que mesmo esses ataques aparentemente         

insensatos fazem parte do Seu grande plano. Seus caminhos são mais           

altos e nós simplesmente não podemos entender completamente.        
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Dezembro de 2017 foi preenchido com ataques sem sentido contra mim e            

agora penso neste mês como "O mês das traições". Até agora, janeiro de             

2018 parece ser "o mês do luto". 

Enquanto eu deveria estar me sentindo animado com o que estamos           

ansiosos e saber que está prestes a chegar, eu, em vez disso, vejo agora              

o que está vindo com um tipo de medo. Isso porque, como estou agora,              

não haverá maneira de poder ser útil a você, pai. Na minha condição atual              

e sem Você, Pai, como posso ser de alguma utilidade? 

Do jeito que eu vejo agora, você ficaria melhor apenas me colocando de             

volta no forno novamente. Eu sinto que tenho rachaduras no meu vaso e             

que você precisa consertar isso de novo. Para ser sincero, estou tendo um             

tempo bastante difícil para cuidar da minha família e das tarefas           

domésticas que não posso nem imaginar fazer algo "significativo" para o           

Seu Reino. 

Pai, embora eu tenha lhe perguntado tantas vezes por alívio e cura, eu             

estou novamente pedindo a Você por isto com todo meu coração. Mesmo            

se a resposta for "não", por favor, por favor, por favor, ainda cure nossa              

família e nossos amigos em breve? Eu amo aqueles que você nos enviou             

tanto e pelo menos usaria esse prazer para me distrair da minha dor. 

Sinto muito, padre, porque parece que tudo o que faço hoje em dia é              

reclamar. Esta é uma situação difícil para mim, pois, embora eu não            

queira reclamar, também não quero vir diante de Ti com outra coisa senão             

a completa honestidade. Oh pai, o que devo fazer? 

Obrigado, Pai, por me dar um sonho recentemente… 

 

Sub-sonho 1 descrição começa - “O escabelo de ouro”… 

Eu estava perambulando por uma linda área de compras em uma vila.            

Esta aldeia parecia estar em algum lugar na Califórnia, mas eu não tinha             

certeza. Logo eu reconheci algumas pessoas do meu passado que também           

estavam lá. Enquanto a maioria não me reconheceu, eu poderia dizer           

pelos olhares daqueles que me reconheceram que eles pareciam estar          

guardando rancor contra mim. 

Decidi ir a uma pequena loja da aldeia para ver o que eles tinham à               

venda. Quando olhei ao redor da loja, logo notei uma mesa de ouro             

bastante curta que estava à venda atrás do balcão. Eu olhei para o preço              

da mesa e notei que estava sendo vendido por US $ 125. 
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Eu rapidamente descartei este item, pois parecia muito ornamentado para          

o meu gosto. No entanto, logo depois que saí da loja, percebi que queria.              

No entanto, quando voltei para comprá-lo, notei que agora havia vários           

designers que eu queria comprar. A balconista se desculpou quando me           

viu voltar e se aproximou. 

Empregado: Sorrindo. “Eu vejo que você está de volta. O que você está             

procurando? ” 

Eu:“ Eu decidi que eu quero a pequena mesa de ouro que você tem atrás               

do balcão. ” 

Clerk:“ Bem, não é uma mesa, é um escabelo. Você ainda quer isso? ” 

Eu:“ Absolutamente! ” 

O funcionário voltou para trás do balcão e marcou o item como“ VENDIDO             

”. Quando as mulheres ficaram furiosas com isso, decidi passear pela loja            

um pouco mais até elas irem embora. Quando as mulheres finalmente           

saíram, eu cheguei e terminei a compra. 

 

Sub-dream 1 description over… 

Não sei qual é o significado deste sonho. Ajuda, Senhor, eu preciso de             

você! 
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Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um jardim de arbustos, gramados, flores, piscinas e fontes            

lindamente esculpidas. Era a parte mais bonita do jardim que eu já tinha             

visto. Era uma parte diferente do mesmo jardim que eu tinha estado há             

pouco tempo atrás (aquele com a fonte no meio do caminho). 

A fragrância de flores, eucaliptos e outros cheiros bonitos encheu o ar e foi              

inconfundivelmente de alguma forma uma reminiscência de uma casa que          

eu trabalhei em 2005 em Laguna Beach, Califórnia. Esta era uma           

propriedade particularmente grande e o tempo parecia perfeito durante         

todo o tempo em que estive lá trabalhando nela. 

Quando eu estava trabalhando nesta casa e as janelas estavam abertas,           

eu podia ouvir o som dos cavalos correndo e brincando nas belas áreas             

gramadas que cercavam a propriedade. Eu podia ouvir os sons dos           

pássaros e, sim, até mesmo os sons dos pavões que eles trouxeram. 

Mesmo que eu fosse 'apenas a ajuda contratada', havia tanta beleza lá            

que me senti privilegiada em experimentar isso. Bem, o que eu estava            

experimentando aqui no Céu excedeu em muito a minha experiência em           

Laguna Beach Estate, tanto que é impossível descrever. Ah, sim, devo           

notar que não havia mais sinais de inverno no Jardim. 

De repente eu ouvi alguns "espirros felizes" atrás de mim. Estava vindo de             

uma das piscinas que me rodeavam. Fui até lá e fiquei impressionada com             

o que vi então. Eu quase caí em espanto. O pequeno corvo que eu              

acabara de ajudar estava na piscina brincando com a pomba branca que            

eu acabara de ver no meu caminho. 

O que posso dizer além de 'Wow'! Mesmo que o corvo preto antigo agora              

tivesse penas iridescentes sem nenhum preto, de alguma forma não era           

difícil para mim reconhecê-lo. Ele voou para fora da piscina e pousou a             

cerca de dois metros de mim. Então caminhou em minha direção. 

O que me surpreendeu também é que estava literalmente andando, não           

mancando como esses pássaros na Terra. Eu estava em choque e           

surpresa completa. Eu realmente tinha pensado que "este calibre de          

pássaro", um corvo não menos, nunca seria bem-vindo no céu. Eu           

balancei a cabeça e percebi o quão pouco eu sei, porque este aqui estava              

e definitivamente estávamos no céu. 

Quando o pequeno corvo chegou perto o suficiente para mim, abaixei-me           

e comecei a acariciá-lo gentilmente. Para minha surpresa, fez um pequeno           

som agradável, não o barulho chato pelo qual é famoso aqui na Terra. A              

pomba branca, em seguida, veio para me cumprimentar também. 

Eu: “Oh, obrigada Senhor, por esta maravilhosa bênção.” 

Então me inclinei novamente e visitei com meus dois novos e pequenos            

amigos pássaros. 
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Eu: “Estou tão feliz que vocês dois estejam aqui. Vocês são ambos tão             

bonitos. ” 

Eu me abaixei e eles se revezaram me cutucando de 'amor' (por falta de              

uma descrição melhor). Eu senti tanta alegria que as lágrimas começaram           

a se formar em meus olhos. Eles foram lágrimas felizes desta vez. Eu ouvi              

alguém 'limpando a garganta' atrás de mim. Eu me virei e foi Jesus! Eu              

corri e o abracei com força. 

Jesus: “Enquanto eu posso ver que você está se divertindo aqui, eu            

também sei que você está tendo um tempo difícil quando você não está.” 

Eu: “Senhor, por favor! Senhor, por favor, cure meu coração partido e em             

luto! Por favor, não nos deixe continuar a definhar! Os ímpios parecem            

prosperar enquanto sofremos. Eu não posso nem conseguir ajuda terrena          

para minha condição. Por favor, por favor, não esqueça de mim. 

“Quando as coisas não melhoram… na verdade, elas estão se tornando           

ainda piores… não posso deixar de me lamentar e me preocupar. É tão             

difícil ter alegria quando estou com tanta dor! Eu estou com medo de             

que… ”Eu rapidamente me parei. 

Jesus: Assentindo para mim com um sorriso simpático. “Por favor, Erin,           

continue. Do que você tem medo? ” 

Eu: Respirei fundo e decidi continuar. “… Que na minha queixa, luto e             

preocupação, eu poderia ter causado um grande atraso.” 

Jesus: “Bem, Erin, se este fosse o caso, isso não me faria parecer             

instável? Isso não significa então que eu não te conhecia bem o suficiente             

no início de tudo isso para antecipar seu estado atual? Lembre-se de que             

eu já sabia tudo o que era e vai acontecer mesmo antes de tudo isso               

começar. ”Ele bem-humoradamente me cutucou. “Afinal, eu sou Deus,         

certo, Erin?” 

Eu: Rindo. “Claro, pai! Eu acho que só dói que Você saiba tudo o que está                

chegando, mas nunca compartilhe o suficiente para que eu possa planejar           

com antecedência. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, Erin, se eu tivesse dito a você os tipos de testes e               

testes que você suportaria no começo, você teria aceitado?” 

Eu: “Bem, eu provavelmente teria ...” Ele sorriu para mim e eu só sabia              

disso. Ele já conhecia a "resposta verdadeira" à sua pergunta. “Na           

verdade, você está certo, Senhor. Eu não acho que eu teria gostado de             

saber de antemão que, para eu me aproximar de você, permanecer forte            

em você e ser usado por você morrendo para mim mesmo, tudo isso teria              

que acontecer. 

“De alguma forma eu até sei que aprender sobre todos os nossos            

problemas com antecedência teria me deixado ainda mais preocupado do          

que eu já estava e sou. Oh pai, eu sinto muito por duvidar de seus               
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caminhos perfeitos. Senhor, agora estou no meu18º
ano desde a minha           

visão com Enoque e Elias. Eu estava tão esperançoso que Você teria            

apenas ... ” 

Jesus:“ Erin, você confia em Mim? ” 

Eu: Eu respirei fundo novamente. “Sim, Senhor, é claro.” 

Jesus: “Só sei que não planejo te levar para casa ainda, Erin. Lembre-se             

que a hora está atrasada. 

Fiquei sem tempo. Eu sabia que Ele iria pegar onde ele parou na próxima              

vez que nos encontramos … 

 

Recebido no domingo, 14 de janeiro de 2018 

Eu: "Oh Senhor, meu coração se parte quando você está aqui comigo e             

meu corpo ainda dói. É a coisa mais desanimadora estar aqui em Tua             

presença e ser tão jovem e bela enquanto meu corpo está me falhando na              

Terra. Enquanto estou completamente curada aqui, a realidade é que,          

quando saio dessas visitas com Você, sinto uma dor que piora a cada dia. 

“Eu não pretendo entender isso, mas sei que você sabe. Você sabe todas             

as coisas desde o início de nossas vidas até o fim. Embora agora eu sei               

que isso seja uma mentira, o inimigo, por vezes, sussurra algo para mim             

que um participante do companheiro igreja uma vez tinha me dito: 'favor            

de Deus não pode estar com você, Erin, ou Ele teria curado você 

agora'” 

“Oh Pai, eu não quero mais falar sobre minha condição atual. Eu sei que              

você já sabe tudo sobre isso. Enquanto há dias em que eu ainda escuto              

'essas vozes' e questiono meu lugar em Seu coração, Suas palavras e            

sinais então me confortam e eu sei que Você está no meio da minha dor e                

problemas. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, Eu sou. Estou com você. Não ouça a mesma voz que me               

confrontou no deserto como ele é o mestre enganador. Tu és minhas            

ovelhas e eu sou o bom pastor. As ovelhas não sobrevivem por muito             

tempo sem o Pastor, pois podem ser facilmente enganadas e enganadas           

para se afastarem dos cuidados do Pastor. 

“Se isso é feito por uma cabra, um lobo ou até mesmo outra ovelha, não               

importa, pois recuperarei aquela ovelha e a trarei de volta a Mim vez após              

vez. Mesmo que eu tenha que deixar as ovelhas desamparadas para que            

elas permaneçam em Mim, eu farei isto, entendeu? ” 

Eu:“ O Pastor quebrará as pernas das ovelhas se necessário e as levará             

em Seus ombros depois que Ele fixar e amarrar as ovelhas? pernas para             

curar? 

Jesus: Sorrindo. “Esse é um assunto difícil, Erin, e um tópico que até             

dividiu igrejas. Esta é uma parábola dos 'passeios' de alguns daqueles que            
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eu chamo, entendeu? Vamos ver isso de uma maneira diferente. Qual é            

melhor quando criança para um pai? 

● Uma e outra vez, um filho desobedece a um pai bondoso, um pai             

que não desiste daquele filho nem mesmo a um ferido, um pai que             

continua a trazer o filho de volta, até aquele dia em que o filho se               

afasta do mundo e descansa na casa do pai. casa; ou 

● Um filho que ignora a disciplina do pai e, um dia, nunca mais volta,              

e depois não se importa que o pai sofra pelo filho perdido. ” 

Eu:“ Preferiria muito mais que o filho ferido voltasse. Senhor, eu sou            

aquele que se afastou e que você teve que castigar? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Você era uma ovelha recém-nascida que o pastor           

escolheu para cuidar. Quando você começou a ouvir a Minha voz, você se             

afastava em vez de vir em direção a Mim. Cada vez que eu ligava para               

você, você se afastava ainda mais e mais de mim. 

“Um dia, logo depois que os lobos começaram a atacar você, eu vim e te               

resgatei. No início, você era muito tímido para confiar em mim. Você sabia             

que eu me importava com as minhas ovelhas, mas você se considerou            

indigno disso. Eu observei você enquanto você circulava o perímetro          

externo. Tu estavas debaixo do Meu relógio, embora não tivesses vindo ao            

rebanho com os outros. 

“Mesmo quando eu falei com carinho para você, você ainda se sentiu            

abandonado, pois ainda não tinha compreensão de Mim. Você continuou a           

se sentir indigno, pois havia alguns lobos usando roupas de ovelha que            

tentaram convencê-lo de sua indignidade. Estes lobos lembraram-te então         

das tuas falhas 'de acordo com o mundo'. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas como posso culpá-los? Eu me divorciei duas vezes,            

uma vez enquanto eu era cristão. Eu fui falido. Eu tenho sido            

envergonhado pelo mundo. Eu também sou uma mulher, Senhor. Eu não           

pareço ser um bom candidato! ” 

Jesus:“ Exatamente! Isto é o que faz de você a minha escolha 'perfeita'.             

Você é 'perfeito' para aqueles que se sentem inadequados para serem           

usados por Mim. Você é 'perfeito', como você pode se relacionar com o             

coração partido e ter compaixão por eles. Sim, Erin, mesmo que você não             

seja perfeita, você está perfeitamente na Erin e na minha escolha perfeita. 

“Agora, Erin, um dia, e permanecendo à Minha vista, mas ainda mais            

perto dos enganadores do que de Mim, concentrando-se em suas          

mentiras, eles começaram a destruí-lo. Você era apenas 'saboroso         

carneiro' para eles. Eles não sabiam que eu os estava observando e que             

ainda faço. 
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“No entanto, logo separei o rebanho e corri até você. Eu te carreguei para              

o Meu cuidado. Eu sabia quem eram os lobos e sua localização ... Ele              

sorriu para mim. “… E ainda sim. Embora eu ainda permitisse que esses             

lobos voltassem e zombassem de você às vezes, eu fiz isso como uma             

medida de sua força e capacidade de ouvir e se concentrar em Mim em              

vez deles. 

“Você vê, Erin, eu conheço todos os lobos e onde todos eles estão e em               

todos os momentos. Eles atacam os fracos e os débeis mentais. Eles            

atacam os jovens e os velhos. Eles gritam e dizem: 'Você não está sendo              

usado pelo Pastor como Ele nunca escolheria alguém como você. Um olhar            

para a sua vida e saúde e você deve saber que você não está nem a favor                 

Dele. 

“Bem, eles não são o pastor sobre você. Eles não são encontrados em             

nenhum lugar quando o problema acontece. Eles são todos muito rápidos           

para devorar o remanescente antes de correr para as colinas. Estes são os             

mesmos que te desqualificam, dizendo que me conhecem. 

“No entanto, eles são como os fariseus. Eles estão cheios de si mesmos.             

Eles elevam suas posições por causa das leis que eles mantêm e das vidas              

de santidade que levam. Eles se gabam de suas posições nas juntas da             

igreja e de seus presentes para os pobres. 

“Eles constantemente afirmam sua posição acima dos outros, mas não          

entendem que é o Eu que está acima deles. Minha graça foi testada.             

Abençoado é o homem que obtém sabedoria e humildade depois de seus            

testes e provações para o seu é o Reino dos Céus. 

“Muitos que não entendem essa hora tardia profetizam incorretamente         

para vender mais livros. Há muita gordura e nenhuma carne. Enquanto           

eles se lembram que eu sou o Pastor do Meu rebanho quando lhes             

convém, eles então esquecem que Meu Pai ainda é o Juiz sobre todos eles. 

“Meu pai te chama de 'amigo dele'. Erin, eu te chamo de 'meu amigo'.              

Você veio a mim. Você ficou no Meu cuidado e até me perseguiu             

implacavelmente ... ”Ele riu e me cutucou. “… Bem, na maioria dos dias. 

“Erin, é a minha história contada através de você que as pessoas odeiam.             

As pessoas desprezam a parte do escriba que você toca. Você é odiado             

por causa de mim. Lembre-se que, quando nasci, o mundo estava           

procurando por um rei. 

“No entanto, agora você me conhece com as duas sem coroa ...” Uma             

coroa apareceu de repente em Suas mãos e colocou-a em sua cabeça. “…             

E uma coroa. Mesmo sem esse visual de uma coroa… ”Então percebi que a              

coroa havia desaparecido de repente. “… Eu não sou menos ainda um            

Rei?” 

Eu: Rindo. “Oh sim, Senhor, claro!” 
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Jesus: “Sim, Erin, você me conhece como um rei com ou sem uma coroa.              

Desde que Meu Pai me designou rei, não posso então chamar meus            

súditos para vários propósitos? Enquanto estes assuntos estão debaixo de          

Mim, eles também são unidos a Mim como Minha Noiva. Como rei, então             

eu não posso então usar quem eu escolho para várias tarefas para servir             

ao Rei sob o Reino de Deus? ” 

Eu: Ele sorriu para mim como eu estava rindo agora. “Oh sim, Senhor,             

claro!” 

Jesus: “Então quem são esses homens que ditam o Meu protocolo? Eu os             

indiquei para escolher quem é digno de vir antes de mim? Eu os chamei              

para ler seus registros, extratos bancários, histórico, pontuação de         

crédito, antecedentes familiares, frequência à igreja, notas ou educação         

para ajudar-Me a determinar sua dignidade e se você se qualifica? ” 

Eu: Sorrindo. "Espero que não, Senhor, como eu seria certamente          

desqualificado em todos os pontos ... divórcio, saúde e amor de roupas,            

quanto mais ser mulher!" 

Jesus: "Bem, Erin, eu não pedi a ninguém para fazer isso para mim como              

é só para mim fazer essa ligação. Qualquer um que afirme que eu os              

chamei para fazer isso por Mim foi enganado pelo inimigo e precisa se             

arrepender. Agora, onde está escrito que você não é digno? ” 

Eu: Rindo. "Desde que você agora me disse que sou digno de tudo isso,              

não deve ser escrito que eu não sou digno." 

Jesus: "Bem, Erin, vou agora fazer uma pergunta ainda melhor, uma que            

todo mundo tem sido perguntou por mim. Você me ama? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mais do que tudo, eu te amo, Senhor. Eu sinto              

muito por todas as minhas reclamações! ” 

Jesus:“ Agora, quando lhe perguntam sobre suas 'qualificações', você         

precisa apenas dizer: 'Eu amo o Senhor, Deus, com todo o meu coração,             

alma, mente e força. . Eu amo meu irmão como eu mesmo. É isso!              

Lembre-se, Erin, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu          

chamei você para dar consolo àqueles que se sentem desprovidos e           

indignos. Erin, você será enviado para dar esperança àqueles sem          

esperança. Agora, conte-me sobre seus sonhos recentes. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho tantas perguntas sobre um dos sonhos que tive na             

semana passada… 

 

Sub-sonho 2 a descrição começa - “Um Corredor de Portas          

Fechadas” ... 

Eu estava em um corredor de muitas portas. Algumas dessas portas           

tinham acabado de fechar. Eu não consegui abrir nenhuma dessas portas.           

Eu estava agora em pé em um corredor de portas fechadas. 

13 



Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Jesus: “Você está em transição agora e está experimentando 'portas que           

não podem ser abertas'. No entanto, em breve vou abrir portas que            

ninguém pode fechar. Quando eu abrir essas portas, você ficará surpreso.           

Não desanime, Erin, já que este 'corredor de portas fechadas' é muito            

temporário para você. ” 

Eu:“ Eu também tive outro sonho de ontem à noite que eu tive dúvidas              

sobre… ”A 

descrição do sub-sonho 3 começa -“ Inimigos e Propriedades ”… 

Eu estava em uma área e agora Transformado, mas de alguma forma            

sabia que o resto da minha família estava ocupado em outras partes desta             

área. Com exceção da minha filha, não encontrei nenhuma delas. Quando           

eu encontrei a minha filha, era raro e ela parecia estar mais perto da              

minha idade Transformada. Isso foi muito estranho. 

Acredito que minha primeira tarefa nessa área era lidar com três dos            

meus inimigos. Não havia nenhum padrão perceptível do porquê desses          

três outros particulares, além de que cada um deles possuía propriedades           

com as quais eu estava familiarizado. Eu estava um pouco confuso com            

isso, mas eu sabia que tinha que haver uma razão para cada um deles. 

● Primeiro inimigo: Esse inimigo foi da primeira parte da minha          

caminhada cristã. Essa pessoa era meu ex-parceiro de        

design. Nós tínhamos uma vez possuído um estúdio juntos. 

● Segundo inimigo: Esse inimigo era um amigo que havia         

testemunhado o tempo do abuso de meus filhos, a perda de nossas            

coisas e minha doença. Ela havia deixado nossas vidas numa época           

em que eu mais precisava dela. Eu tinha pensado nela          

recentemente, como ela costumava possuir propriedade em uma        

área que tinha sido recentemente lavada por deslizamentos de terra. 

● Terceiro inimigo: Esse inimigo é o homem que atualmente possui          

a propriedade ao lado da nossa. Este homem me odeia além da            

razão. Eu tive alguns sonhos com ele recentemente, mas não tenho           

certeza do porquê. 

Você não pode explicar por que ou como, de alguma forma consegui            

atravessar paredes. Enquanto eu era instruído quando entrar nessas salas,          

logo percebi que era completamente imperceptível uma vez lá, como se eu            

fosse invisível. Uma vez lá, pude ouvir cada uma de suas conversas            

particulares sobre mim. Eles estavam cheios de ciúmes e amargura. 

Eu estava confuso, pois cada um deles parecia ter vidas prósperas e eu             

não via porque eu era mesmo um problema para eles. Depois que eu ouvi              
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tudo o que eu deveria ouvir, eu sabia que era hora de sair e verificar com                

a minha família. Logo os encontrei sentados juntos em um parque. 

Eu: “Quem gostaria de assistir a um show do Coldplay comigo?” 

Filho mais novo: “A que horas começa o show?” 

Eu: “O show começa às 18:00 horas.” 

Descobrimos que cada um deles tinha outros compromissos. . Eles          

estavam todos desapontados por não serem capazes de ir embora. Eu           

decidi ir sozinho. No entanto, logo me tornei tão ocupado com várias            

coisas que quase me esqueci de ir. Eu me lembrei do show por volta das               

5:30 da tarde e sabia que agora seria apressado para chegar a tempo. 

Eu rapidamente fiz uma corrida de táxi. Por alguma razão desconhecida,           

eu estava compartilhando o táxi com uma mulher que tinha que desviar            

para o hotel. Isso nos atrasou alguns minutos. Assim que a deixamos, o             

taxista se virou para falar comigo. 

Motorista de táxi: “É o seu show na arena ou no teatro?” 

Eu: Eu olhei para o meu ingresso. Não ficou claro. "Eu acredito que isso é               

no teatro." 

Dirigimos rapidamente e cheguei apenas alguns minutos atrasado às         

18:05. Enquanto o show já havia começado, não me preocupei em perder            

os primeiros minutos. Enquanto caminhava para a porta da frente,          

reconheci várias pessoas do meu passado. Eles podiam me ver e estavam            

sussurrando uns para os outros sobre mim. Eu sabia que eles estavam            

falando de mim como eu podia ouvi-los. Eles não sabiam que eu podia             

ouvi-los. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Jesus: Sorrindo. "Uau, Erin, esse foi um grande sonho." Ele riu. Eu sabia             

que Ele estava brincando de bom humor comigo. 

Eu: rindo. “Senhor, por que Coldplay?” 

Jesus: “As palavras 'Cold Play' neste sonho não estão relacionadas à           

banda com este nome. Está relacionado a uma "Chamada Fria", coisas não            

ensaiadas. Quando você escreve em uma visão comigo, você está          

'escrevendo a frio'. ”Ele riu. “Em outras palavras, você não pré-planejou o            

roteiro.” 

Eu: “É o mesmo que improvisar?” 

Jesus: “A improvisação geralmente não tem estrutura ou direção e pode           

ser perigosa se não for conduzida adequadamente. Neste caso, você será           

o assunto das minhas chamadas, meu tempo e minha vontade. Eu           

conheço os planos que tenho para você, mas você não o faz (Jeremias             

29:11). ” 

Eu:“ Acho isso interessante, pois não tive que me ligar em anos. ” 

15 



Jesus:“ Bem, quando eu te chamo para isso, parecerá que você não foi             

convidado e não foi planejado para muitos. No entanto, você é 'planejado'            

e isso foi previsto. É semelhante a uma "Guerra Fria", pois suas armas de              

verdade serão sua língua e sua presença de cura, que é onde eu estou.              

Você virá a eles rapidamente e sem aviso prévio. Embora isto tenha sido             

predito, permaneceu oculto em Minha Palavra até que isto venha ”. 

Eu:“ Entraremos como uma 'Frente Fria'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, mas com um congelamento profundo que segue          

como corações estarão muito frios. No entanto, quando eu abrir as           

comportas, todos ficarão maravilhados. ” 

Eu:“ Neste sonho, eu era a 'brincadeira fria'? ” 

Jesus:“ Há mais jogadores do que um em uma jogada de sucesso. Muitos             

farão parte disso e muitos verão. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Eu serei curado então? Será que nossos filhos? ” 

Jesus:“ Estou humilhando e sacudindo a terra. O frio está prestes a            

começar. Eu enviei a pomba branca para você e seu filho. Quem já ouviu              

falar de tal visão em um campo coberto de neve? Entenda que estou             

prestes a fazer algo em que você não acreditaria, mesmo que tenha sido             

informado. 

“Aqueles que questionam meus métodos, mesmo aqueles a quem chamei,          

logo irei afrouxar suas línguas para confessar suas desigualdades e medir           

seu orgulho na escala da justiça. Quem vai ficar então? Os culpados            

confessarão com línguas perversas. O irrepreensível confessará com        

gratidão a Deus pela Sua misericórdia. Os que eu chamei confessarão a            

bondade das minhas obras. 

“Agora, espere um pouco mais. Eu estou com você e abençoarei sua            

família. Eu vou curar os quebrantados de coração e amarrar suas feridas.            

Eu salvarei aqueles esmagados em espírito. Erin, vou abrir os portões e            

libertar os cativos. Não se preocupe, pois chegou a hora. ” 

Eu:“ Senhor, este é o 'Ano do Seu Favor'? Este é o ano? ” 

Jesus: Sorrindo. “Todos os anos é Minha”. 

Eu: “Sim, Senhor, mas é este 'O Ano do Seu Favor'?” 

Jesus: “Se eu lhes disser que os portões logo serão abertos e eu sou o               

Rei, isso é bom? ? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, sim! ” 

Jesus:“ Então regozije-se, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Ele sorriu e me abraçou. 

Jesus: “Eu te amo, Erin, e eu estou com você” 

Sonhe mais ... 
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