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Jesus e o Reino Em Breve Estarão Visíveis 

18 de dezembro de 2018 

Recebido domingo, 9 de dezembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Antes de mais nada, obrigado! Obrigado pela promessa de restauração, a           

promessa de vitória e a promessa de um dia ser o Lar nos Céus. 

Pai, meu fardo é pesado hoje. Algo aconteceu nesse mundo e meu fardo             

é para aqueles que serão pegos de repente e inconscientes do que está             

acontecendo até que seja tarde demais. Eu vejo coisas tão repugnantes           

ao nosso redor, mesmo que apenas localmente, o que não está fazendo a             

notícia. Também há coisas no noticiário nacional sendo cobertas que          

realmente não têm lugar ou propósito além de fazer uma lavagem           

cerebral sutil no público. 

Estou em busca desde que recebi uma grande caixa de objetos pessoais            

da viúva de meu falecido pai. Aliás, sua viúva é cerca de nove anos mais               

nova do que eu, o que foi uma surpresa. A caixa que ela enviara continha               

itens que não lhe interessavam. Há fotos, certidões de nascimento,          

documentos e assim por diante. Nada disso é de qualquer valor real para             

alguém que não seja "registro ancestral". 

Como não recebi nada de nenhum dos meus pais após a morte, essa             

surpresa agradável me levou a uma pequena jornada. Eu havia          

perguntado sobre alguns itens que haviam sido prometidos aos meus          

avós, mas não havia itens nem respostas. Desde então, aprendi a aceitar            

isso como a vontade de Deus. Aparentemente, muitas coisas ao longo dos            

anos foram roubadas, perdidas ou saqueadas. No entanto, quem         

realmente sabe diferente de você, pai? 

Antiguidades e colecionáveis têm histórias, muitas das quais são         

baseadas em princípios inocentes e humildes. No entanto, muitos foram          

roubados, saqueados e, portanto, são lembretes dos despojos de guerras          

passadas. Ao longo dos anos, fui colecionador de vários itens, incluindo           

estes. Como me disseram muitas vezes anos atrás, eu parecia ter um            

talento especial para adquirir itens valiosos por um bom preço. 

Eu realmente sinto que este é um presente dado por Deus, uma vez que              

tem sido uma grande bênção e me salvou várias vezes. Quando tempos            

difíceis surgiram para mim e para meus filhos, uma venda pública desses            

itens provou ser uma grande bênção para nós. Mesmo sabendo que esses            
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itens eram valiosos, eu temporariamente fiquei desanimada quando um         

leiloeiro me disse que ele achava que apenas alguns itens eram valiosos. 

Enquanto eu não concordava com ele, mantive minha opinião para mim           

mesma e me preocupei se ele teria ou não nossos melhores interesses no             

coração. Bem, meu medo logo diminuiu quando a linha para entrar na            

minha venda caiu no quarteirão. Mesmo estando em estado de choque,           

ele começou a emitir números para cada licitante. Quando a poeira           

baixou, a venda foi um enorme sucesso e até superou minhas           

expectativas. 

Oh Pai, eu nunca vou esquecer de me afastar deste leilão com meus             

filhos no carro. Enquanto me afastava, olhei de volta para eles e disse             

que isso nos daria um novo começo. Mal sabia eu que em breve             

precisaria de todo esse dinheiro apenas para lutar para mantê-los. Esses           

itens acabaram sendo um presente para ser usado no momento          

apropriado. Além de alguns itens, sempre fui capaz de vendê-los por mais            

do que eu os comprara. 

Eu acredito que este foi um teste para ver o quanto eu trocaria por meus               

filhos. Embora fosse difícil ver minhas coisas sendo saqueadas e          

vendidas, isso me permitiu manter meus filhos comigo. Senhor, embora          

não tenha sido mais fácil, você nos prometeu que restauraria tudo o que             

o inimigo tomou. Eu estava preocupado com isso recentemente e          

questionei como você seria capaz de fazer isso com meu marido, pois            

parece impossível. 

A resposta de meu marido para mim: “Escute, Erin, se Deus pode criar             

todo o Universo e tudo o que há nele em seis dias, certamente Ele é               

grande o suficiente para cumprir Suas promessas relativamente pequenas         

para nós. Só porque ele ainda não fez isso, não significa que ele não vai.               

Respire fundo e saiba que esse dia chegará em breve. Se Ele promete             

algo, ninguém pode impedi-lo de cumpri-lo, certo? ” 

Sim, eu sabia que ele estava e está certo! Nada é grande demais para o               

nosso Deus! Eu estou novamente pensando "pequeno demais". Pai, você          

é incrível. Você é gentil. Você é misericordioso. Você está acima de nós             

em todas as coisas. Você dá bons presentes para aqueles que amam            

você. Como eu tinha deixado de ir 'minhas coisas' antes, percebi que eu             

poderia fazê-lo novamente, se necessário. Como a vida é mais preciosa           

que os diamantes e a sabedoria é maior que os rubis, eu faria tudo de               

novo! 

Pai, você é tão precioso para mim! Eu te amo! Há tantos por aí no mundo                

que não te conhecem e isso me entristece. Eles clamam em agonia, mas             

eles não conhecem o Único, Você, Quem pode responder. Eles não           
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reconhecem sua voz. Eu estou tão triste. Onde eu estaria se não tivesse             

você? Eu sei… perdido, irritado e amargo. 

Pai, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe por não te conhecer mais              

cedo. Enquanto perdi tempo, ganhei 'Rubies of Wisdom' de Você! Agora,           

pai, o mundo ficou tão frio e tão rápido. Se o mundo continua descendo              

na escuridão como tem sido, quem será capaz de suportá-lo? Você me            

deu alguns sonhos na noite passada… 

Sub-sonho 1 “Viagem de trem da morte evitada” A descrição          

começa… 

Eu estava em uma longa fila esperando por um trem. Todos, inclusive eu,             

vestiam roupas escuras. Eu sabia que era uma criança nesse sonho, pois            

tinha a altura de uma criança da mesma altura em pé na minha frente.              

Essa criança tinha cabelos crespos, chapéu, um longo casaco de lã e            

botas de amarrar. Ela carregava um pequeno urso de pelúcia na mão            

esquerda e segurava a mão da mãe na mão direita. 

A caminhada do grupo foi mais como uma confusão sombria e todos            

ficaram quietos. Eu olhei para frente e vi um homem sentado em uma             

mesa de cartas com uma lista de nomes. Quando a família chegou à             

mesa, o homem mandou que esvaziassem os bolsos. Ele pegou tudo de            

valor ou valor percebido e depois verificou seu endereço. Ele então           

apontou para suas alianças de casamento. Uma vez que eles entregaram           

as bandas para ele, ele lhes deu alguns papéis. 

Depois disso, eles entraram na fila para embarcar no trem. O homem            

notou que a menina ainda tinha seu ursinho de pelúcia, então ele se             

levantou e pegou. A garota imediatamente começou a chorar. Eu o vi            

colocá-lo em um recipiente de metal que agora estava cheio. Eu vi            

marcado e rotulado. Foi então levado embora e outro recipiente vazio           

veio para substituí-lo. 

Eu decidi deixar a programação para ver onde eles estavam levando este            

recipiente cheio. Por alguma razão, ninguém me viu sair da programação.           

Isso deve ter sido sobrenatural, pois eles estavam atentos para impedir           

que alguém fizesse isso. Deixar-lo não era algo que eles toleravam.           

Então, observei como esse frasco cheio era dividido em duas pilhas: uma            

pilha de objetos de valor e uma pilha de "itens inúteis", como o ursinho              

de pelúcia dessa menininha. 

Observei então a pilha de itens inúteis despejados em um tipo de lixeira.             

A pilha de lixo era enorme. Querendo acalmar a menina, juntei o pequeno             

urso de pelúcia que o homem havia jogado fora. Eu ia voltar para a linha               

do trem quando fui parado. Para minha surpresa, não fui impedido por            

um dos guardas, o que teria sido horrível, mas por uma mulher que se              

aproximou silenciosamente de mim. 

3 



Mulher: “Você está no lugar errado. Venha comigo. 

Ela olhou para o ursinho de pelúcia, junto com os outros itens que eu              

estava carregando, incluindo uma sacola de itens que eu tinha tirado da            

pilha, mas que ainda não tinha aberto, mas não disse nada. Eu balancei a              

cabeça em concordância para segui-la. A mulher então me levou para           

uma igreja e levou meus papéis para longe de mim. Eu não disse nada              

em troca. Eu acho que ainda estava em choque com tudo o que eu tinha               

acabado de ver na estação de trem. 

Mulher: “Venha comigo. Você agora fará parte da minha família. ” 

Então eu caminhei com ela para onde o resto de sua família estava. As              

pessoas de lá me cumprimentaram com sorrisos e abraços. Eles eram tão            

legais. Em pouco tempo, começamos a viajar. Nós viajamos por muitos           

dias até que embarcamos em um navio. Uma vez no navio, lembrei-me            

do saco fechado de itens que havia tirado e decidi abri-lo. 

Quando abri a bolsa e olhei, vi pequenas figuras. Eles pareciam           

"Hummel's", mas eu não tinha certeza. Eu vi alguns pássaros de           

porcelana e outros itens semelhantes. Enquanto a maioria estava em boa           

forma, alguns tinham quebrado devido ao tratamento duro da bolsa pelos           

guardas da estação de trem. 

Enquanto eu olhava todos esses itens interessantes, fiquei me         

perguntando se eu veria a garotinha que era dona do ursinho de pelúcia             

novamente. A mulher notou que eu olhava para o ursinho de pelúcia e             

instintivamente sabia o que eu estava pensando. 

Mulher: “Não, você nunca mais a verá.” 

Eu: “Mas… mas… eu tenho seu ursinho de pelúcia.” 

Mulher: “Então ore por ela e lembre-se dela através desse urso, assim            

como dos outros através dos outros itens. você tem agora. De agora em             

diante, você deve esquecer sua família. Você deve esquecer a casa do            

seu pai, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, acho que sim. ” 

Ela sorriu para mim para tentar me confortar. Eu sabia que parecia triste             

com tudo o que tinha visto e com a menininha. Mesmo que eu estivesse              

triste pela menina e pelos outros que eu havia deixado para trás, fiquei             

feliz por estar segura com minha nova família. 

Sonho 1 terminado… 

Sonho 2 - “Inflação Crescente” começa… 

Eu estava em uma loja de penhores com armários de vidro trancados.            

Dentro dos gabinetes refrigerados, vi galões de leite, caixas de ovos,           

pedaços de manteiga e creme. Eu também vi outros vitrines de vidro com             

sacos de açúcar, farinha e café. Um dos estojos refrigerados estava vazio            

e tinha uma nota que dizia: "Vendido de carne hoje!" 
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Eu então engasguei quando notei os preços das mercadorias sendo          

vendidas. Por exemplo, o preço de um galão de leite era de US $ 80 e                

uma caixa de ovos, alguns pedaços de manteiga e um litro de creme             

estavam sendo vendidos a cada US$ 100. As pessoas estavam em longas            

filas para comprar esses itens e estavam negociando tudo o que tinham            

por essa comida. Eu me senti mal do estômago quando tudo isso parecia             

tão real. 

Sonho 2 terminado... 

Recebido domingo, 16 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te louvo pelas tuas boas obras! Embora nem sempre eu te entenda,             

sei que você trabalha tudo junto para o bem daqueles que amam você. 

Pai, o pai do meu amigo foi para casa para estar com você na noite               

passada. Eu pensei que você iria curar milagrosamente ele para fortalecer           

nossa fé. Em vez disso, ele se foi. Eu perdi dois pais em 2 anos e meio e                  

é difícil. Minha mãe era difícil de perder, mas eu me confortava em tudo              

que Você me mostrava ao seu redor e como você falava com ela. 

Eu acredito que a morte nunca tem a palavra final. Você faz, pai! Você              

faz! Você tem suas razões para permitir uma coisa, mas não permitir que             

a outra. Você sabe tudo, assim como os resultados disso ou daquilo. Por             

favor consolo meu amigo como ela o ama tanto. Por favor, consolide-a e             

a sua família. Enquanto uma família chora em um Homegoing, outra           

família celebra em um Homecoming. 

Por favor, Pai, mostre seu amor a essas famílias e lhes dê consolo, talvez              

mostrando-lhes seus entes queridos à distância no céu. Eu tive um           

pequeno sonho na noite passada sobre um grupo de jovens pescando no            

céu. Talvez um desses homens seja esse homem que acabara de morrer.            

No entanto, você não confirmou isso para mim de uma forma ou de             

outra… 

Sonho 3 “A pesca com mosca no céu”… 

Eu vi vários homens pescando em um lindo rio. A água era cristalina, a              

cor da água gelada. Todos os homens eram jovens, bonitos e fortes. Eu             

poderia dizer que eles eram todos bons amigos enquanto eles estavam           

rindo e brincando uns com os outros como se eles não tivessem um             

cuidado no mundo. Eu sabia que isso era uma parte do céu, mas uma              

parte do céu que eu nunca tinha visto antes. 

Eu estava assistindo tudo isso de cima das árvores e podia ver por toda a               

área. Do meu ponto de vista, havia a mais bela truta arco-íris que eu já               

tinha visto na água. Os pescadores experientes brincavam uns com os           
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outros sobre como fazer as coisas. O movimento da dança das linhas de             

pesca com mosca fez um incrível som musical. 

Nas florestas de um lado do rio, um homem diferente estava aprendendo            

a pescar. Eu vi um anjo instruindo-o lá. Quando ele terminou de ser             

instruído, o anjo lhe disse para ir ao rio pescar com os outros. Uma vez               

no rio, ele usou suas novas habilidades de pesca com mosca           

sobrenaturalmente incríveis e logo pegou uma enorme truta arco-íris. 

Enquanto os outros ficaram chocados com o seu rápido sucesso, um deles            

disse bem-humorado: “Ei, espere um minuto. Eu acho que havia um anjo            

na floresta te ensinando. ”Nesse momento, o anjo saiu e fez uma            

reverência teatral, como se estivesse em um palco recebendo aplausos          

depois que uma peça acabou de ser executada. Todos eles riram dessa            

visão maravilhosa. 

O novo pescador então disse aos seus outros amigos pescadores: “Ei, eu            

tenho que correr. Vou velejar com Jesus! Todos assentiram. Um deles           

respondeu: “Nossa, você vai adorar. Pergunte se podemos nos juntar a           

vocês no jantar depois. Vamos até fornecer o peixe. Todos riram,           

inclusive o anjo. 

Sonho 3 terminado… 

Amigo confirma que se tratava de seu pai: Enviamos este sub-sonho           

para nossa amiga antes de este sonho ser postado e perguntamos se ela             

pensava se isso poderia ser sobre o pai dela. Aqui estava sua resposta: 

“Eu tenho que dizer, absolutamente sim. Não tenho certeza qual deles,           

mas parecia o cara novo? Meu pai gostava de pescar com mosca e falaria              

longamente sobre querer ir e pegar trutas nos rios da montanha. Ele não             

fez muito em seus últimos anos, mas se eu pudesse imaginar o que ele              

estava fazendo no Céu, a pesca com mosca estaria no topo de sua lista.              

Ele era muito bem-humorado e certamente estaria rindo e brincando com           

sua família e amigos. 

“Papai adorava pescar com mosca. Como ele não conseguia ir com muita            

frequência, ele não era muito bom nisso. Ele passaria uma tarde enviando            

a mosca para frente e para trás e nunca pegaria nada. Ele disse que              

amava a experiência, mas sei que ficou desapontado por nunca ter           

percebido nada. Imagine sua primeira vez no Céu dando uma chance e            

pousando o maior peixe! Agora isso é o paraíso! 

“Quanto à navegação, não tenho certeza. Ele e minha madrasta          

possuíram um barco Sea Ray por vários anos e o mantiveram na marina.             

Não me lembro de sua navegação num veleiro, mas, como ele adorava            

estar na água, eu o via pulando com a chance de ir com Jesus. Quem não                

iria? Muito legal que isto estivesse em um lugar no Céu que você não              

tinha visto antes, e com o anjo brincando também. ” 
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Nota na parte“ Nós iremos fornecer o peixe ”: Um sonho passado            

uma vez mostrou que havia caça no Paraíso mas sem morte. Na verdade,             

foi um jogo entre os caçadores e os animais e eles se revezaram caçando              

um ao outro. Nenhum animal (ou humano) foi ferido na realização desse            

sonho… sorri! 

Isto é verdade para este sonho também. Embora a pesca seja real, o             

anzol não causa dor e o peixe é liberado. No entanto, as 'recompensas da              

pesca', os 'filés' do peixe, são então fornecidos, se desejado, como uma            

refeição para mais tarde, mas todos sem morte. Como isso funciona, eu            

ainda não tenho ideia. Mais um outro mistério. 

Sonho 4 “A besta sobe, um tsunami vem”… 

Minha família e outros como nós foram chamados ao litoral para alertar            

as pessoas em um certo resort que Deus iria agitar o chão e enviar um               

tsunami para acabar com o tsunami. área. A praia era muito bonita e as              

pessoas desfrutavam do sol e da água. Enquanto algumas pessoas          

imediatamente prestaram atenção à nossa advertência, outras olharam        

para nós sem acreditar. 

Uma vez que pudemos avisar a todos, ouvindo ou não, o céu de repente              

ficou escuro e a Terra tremeu. Fomos então instruídos a ficar em uma             

longa fila, como uma parede, contra o oceano. Então vimos uma grande            

fera se levantar do oceano. Foi bastante assustador. Nós não deveríamos           

lutar contra a fera, mas ao invés, nós deveríamos segurar a onda. 

À medida que ajudamos nossos braços, usando força que poderia ter           

vindo apenas diretamente de Deus, a parede de água foi retida. A besta             

então devorou todos aqueles que decidiram permanecer na água. Não          

deveríamos fazer outra coisa senão segurar a parede de água até que            

Deus nos mandasse soltá-la. 

Parecia como se estivéssemos lá por algum tempo, pois a besta tinha            

tempo para nos chamar de muitas coisas horríveis, bem como coisas           

sujas sobre Deus. Então ouvimos uma trombeta. Um anjo de Deus nos            

chamou para liberar a onda. Minha família e outros como nós que foram             

chamados aqui foram instantaneamente removidos e levados para outros         

lugares. 

Quanto a mim, permaneci e fui levado várias centenas de metros para o             

céu a fim de observar a área. Ao longe, pude ver pessoas que haviam              

atendido ao nosso alerta e que agora haviam se livrado do perigo. A             

besta parecia furiosa porque ele não foi capaz de devorar aqueles que            

foram salvos por nossos avisos. 

Fui então derrubado uma série de afluentes, mas ainda olhando de cima            

para baixo. Eu vi uma superfície arenosa castanha clara que poderia ter            

sido uma área desértica antes da onda atingir. Vi dedos, ou afluentes, de             
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água fluindo para o interior através desta área desértica. De cima,           

parecia as raízes de uma árvore. A água era incolor e clara e parecia              

refrescante. 

Fui então instruído a voar até o chão. Eu aterrei bem no meio desta área               

arenosa com os canais de água. Deus me instruiu a provar a água. Eu              

mergulhei meu dedo e provei e fiquei surpreso com o quão amarga a             

água provei. Era meia água salgada e metade água fresca. Enquanto era            

'apenas água', ainda parecia enganoso para mim. Eu instintivamente         

sabia que essa água seria ruim para beber. 

Enquanto eu estava lá, notei centenas de enguias grandes subindo e           

descendo esses estuários. Era como se a fera tivesse de alguma forma            

enviado para o interior. Havia alguns muito grandes e eles eram           

medonhos. Só então, algo me distraiu perto dos trilhos de trem que            

estavam lá. Eu vi um homem com uma menina jovem. Ele estava            

segurando uma câmera. O homem parecia mal e soube num instante que            

sua intenção era má. 

Minha filha então apareceu ao meu lado e me disse que iríamos até onde              

o homem e a menina estavam. Ela tinha duas câmeras. Ela me entregou             

uma e guardou uma para si mesma. Voltei-me para olhar as enguias nos             

estuários e presenciei como todos eles desapareceram na areia. 

Sem palavras, o Senhor então nos instruiu sobre o que fazer em seguida.             

Nós deveríamos afundar os planos do homem removendo a garota da           

área. Nós começamos tirando fotos dele com a garota. Ele ficou furioso            

com isso e ficou muito bravo por termos estado lá. Então vimos dois             

lindos pássaros aparecerem. Apesar de serem pavões, um macho e uma           

fêmea, eles não tinham cor. 

Homem: “Agora veja o que você fez? Eles tinham cor. No entanto,            

quando você apareceu, eles perderam sua beleza. Onde quer que você           

vá, você destrói toda a beleza! ” 

O Senhor então me mostrou o que esse homem viu. Era um tipo de véu               

sobre os olhos do homem e mostrava os pavões como sendo um marrom             

opaco. O Senhor então me mostrou o que os olhos de Deus viram e os               

pavões eram absolutamente lindos. Enquanto a área ao redor também          

era bonita em 'olhos de Deus', era monótona e sem vida em seus 'olhos              

velados'. 

Minha filha foi até a menina e tocou nela. Isso levantou o véu de seus               

olhos. Você podia ver a garota sorrindo e maravilhada com a beleza da             

área. Minha filha fez sinal para ela ficar quieta sobre o que estava vendo.              

No entanto, seu sorriso desapareceu quando ela contou à minha filha o            

que esse homem estava fazendo com ela. 
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Minha filha: Em voz alta o suficiente para o homem ouvir. "Você deveria             

ver a água bonita lá." 

Ela então apontou para a água amarga com as enguias. A garota sabia             

que isso era um truque para fazer o homem ir em direção à água. 

Eu sim. Eu também vi um pavão macho em toda a glória lá. ” 

Enquanto o homem não tinha interesse em tirar fotos de pavões, ele            

queria manter a farsa de que era para isso que ele e a garota estavam lá.                

Ele caminhou até a enguia infestada de água amarga. Nesse momento,           

várias enguias surgiram da areia e devoraram o homem. Vou deixar de            

fora os detalhes do que vi, mas vamos apenas dizer que foi horrível. 

Então levamos a garota para onde havia outros cativos. Nós os           

libertamos e proclamamos a Boa Nova sobre Jesus e o Reino dos Céus             

estando próximo. Enquanto a beleza era visível para nós e para aqueles            

com olhos para ver, tudo era desolado para os cegos a Deus e no amor               

com seus pecados. 

Sonho 4 Termina ... 

Pai, este foi definitivamente um aviso, ou Word, das coisas que estão por             

vir e quão rapidamente as coisas vão mudar. Eu tive um sonho há             

algumas noites que foi muito sinistro… 

Sonho 5 “Um Bairro de Casas Abandonadas”... 

Meu marido e eu estávamos comprando casas com um agente imobiliário           

em uma cidade diferente. O tempo estava lindo e a cidade era um pouco              

montanhosa. Parecia estar perto da costa oeste, mas eu não tinha           

certeza. Havia ruas com casas que pareciam todas iguais. As listas para            

essas casas eram muito detalhadas e descreviam suas amenidades e seus           

valores associados. 

Quando o agente nos levou, começamos a perceber que a maioria, em            

torno de 80%, das casas era abandonada e não mantida. Havia avisos            

nas portas. Algumas das casas foram destruídas e até mesmo          

incendiadas. A grama era marrom e todas as plantas e flores estavam            

mortas. Nós então vimos uma casa que se destacou do resto como havia             

uma família ocupando isto e estava mantendo isto para cima lindamente. 

Meu marido: Perguntando ao agente. “Essa casa parece ser a única bem            

mantida nessa área. O que está acontecendo lá? 

Agente: Muito friamente. “As casas abandonadas eram de propriedade de          

pessoas que não podiam pagar quando os bancos chamavam suas          

anotações. Quanto a essa família, eles não tinham nota no banco. Ela            

sorriu, mas com um brilho perverso nos olhos. "Em outras palavras,           

espero que você tenha dinheiro." 

Meu marido: "Nós fazemos. No entanto, me sinto mal pelas pessoas que            

perderam suas casas. ” 
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Agente:“ Não. Eles deveriam saber que isso estava chegando. Agora,          

quando você faz uma oferta, eu sugiro que você entre com 50% de             

desconto para qualquer uma dessas casas de luxo. ” 

Enquanto ela falava, vimos uma grande gangue cercando a família dos           

que pagaram pela casa. O agente estava ignorando o que estava           

acontecendo. Logo ficou claro para nós que esta gangue estava          

conspirando para matar todos eles e tomar sua propriedade. Meu marido           

disse a ela para parar o carro e saímos. Conforme instruído pelo Senhor,             

caminhamos juntos em torno da propriedade da família para criar uma           

cerca de proteção ao redor deles. 

O inimigo não poderia chegar até eles. Era como um 'campo de força'             

divino em volta deles. Nós então vimos anjos descerem do céu sobre            

eles. A família nos viu fazer isso. Em vez de ficar com raiva por estarmos               

em sua propriedade, eles sorriram e acenaram para nós. A gangue tentou            

penetrar em sua linha de propriedades, mas não conseguiu. Nós          

passamos direto por eles para voltar ao carro do agente, mas eles não             

conseguiram chegar perto de nós. 

O Senhor nos deixou saber que o agente estava chateado porque ela            

percebeu que nós sabíamos que ela era corrupta e de alguma forma            

envolvia tudo isso. Apesar disso, ela guardou para si mesma e nos levou             

para uma casa diferente. Esta casa era linda, totalmente mobiliada e o            

quintal era simplesmente perfeito. 

Eu: "O que aconteceu com a família que viveu aqui?" 

Agente: Claramente chateado com a minha pergunta. "Nada. Eles         

simplesmente não gostaram da vizinhança. ” 

O Senhor nos deu um download. Mesmo que essas pessoas tivessem           

dinheiro, tudo foi roubado delas. Não só foram roubados seus bens, eles            

foram mortos. 

Agente: “Olha, esta casa é perfeita. Por apenas metade do preço, isso            

será todo seu. Você nunca vai achar um negócio melhor do que isso. ” 

Só então, como se fosse um tipo de imagem holográfica, toda a história             

se desenrolou sobre o que aconteceu com essas pessoas bem na frente            

dela. Ela sem querer confessou que sabia tudo sobre isso e começou a             

nos amaldiçoar. Com um golpe da mão do meu marido no ar, ele             

instantaneamente fechou os lábios para que ela não pudesse vomitar          

mais maldições. Ele então se virou e olhou para mim. 

Meu marido: "Bem, Erin, eu não acho que esta é a área para nós!" 

Decidimos caminhar de volta para o nosso hotel, pois não era muito longe             

e sabíamos que seríamos protegidos por anjos. Enquanto caminhávamos,         

a área estava estranhamente assustadora e ouvimos vários sons sinistros          
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que se poderia esperar de uma área abandonada. Então vimos uma área            

distante, como uma área de detenção em massa. 

O Senhor nos disse que essa área era na verdade um campo de             

prisioneiros para aqueles que não pudessem pagar os bancos de volta.           

Tudo parecia ridículo, quase como algo que você veria em uma trama de             

'B-Movie'. Embora houvesse algumas pessoas nefastas ao nosso redor, e          

até algumas gangues, era se fôssemos invisíveis. Nós voltamos depressa          

para nosso hotel seguramente. 

Sonho 5… 

Recebido terça-feira, 18 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado, Pai, por mais um dia aqui! Há um cobertor fresco de neve             

cobrindo tudo e é lindo. Tanta neve caiu que nossas filhas tiveram um dia              

de neve, sem escola! Eu dormi até às 11:00 da manhã, o que é muito               

tarde para mim. Obrigado por uma cama quente e confortável. Quando           

penso em tudo o que você fez por mim e por minha família, estou              

impressionado. Bem, eu estou realmente maravilhado! 

A maioria desses anos antes de você nos mudar para cá foi passada sem              

qualquer esperança para um futuro bom para minha família. Em vez           

disso, eu realmente passei dez anos em escravidão, punindo a          

escravidão. Houve situações humilhantes, muitas noites sem dormir e         

muitos dias vendo toda a esperança e promessas se esvaindo. Eu não            

pude fazer nada. Nós não tínhamos opções. Eu estava preso por uma            

fortaleza que eu tinha gasto cada centavo que tinha que lutar. 

Eu sempre odiei os elementos que cercam lugares de empréstimo e lojas            

de penhor. No entanto, quando eu estava lutando para manter a           

eletricidade ligada e o aluguel pago, esses lugares eram a única opção            

para mim. Enquanto os proprietários eram cautelosos e geralmente frio,          

eu ficaria surpreso quando eles, por vezes, mostram simpatia para mim.           

Eu os tratei com respeito e sabia que eles ganhariam dinheiro com os             

itens que eu estava penhorando. 

Enquanto muitas vezes recebi mais do que paguei por um item, sei que             

era você, pai. Você me concedeu esses itens sabendo antecipadamente          

que, em um ponto, eu precisaria deles. Eu iria adquirir algo em centavos             

por dólar em uma loja de artigos de segunda mão e iria mantê-lo até o               

tempo que eu precisava para usá-lo. Foi realmente um milagre quando           

esses itens seriam usados para me comprar mais algum tempo, junto           

com a capacidade de continuar lutando contra o meu principal inimigo. 

Enquanto estes tempos me fizeram olhar para você, houve também          

momentos em que eu não confiava em você. Estas foram as vezes em             
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que eu sofreria perdas horríveis. Na verdade, "roubo" está mais próximo           

do que aconteceu conosco. Quando eu nos digo, eu quero dizer eu e             

meus filhos no meio das nossas batalhas. Quando meu filho mais velho            

tinha oito anos, meu filho mais novo tinha seis anos e minha filha tinha              

quatro anos, minhas batalhas estavam no auge e era de partir o coração. 

Nós tínhamos agora reduzido de uma grande casa de cerca de 3000            

metros quadrados. Eu tinha vendido meu último negócio, mas eles não           

queriam vários itens que eu teria incluído com a venda. Por causa disso,             

eu tinha tudo que precisava para relançar outro negócio para sustentar           

minha família. Nossa garagem estava cheia de unidades de exibição e           

estoque. Então eu assisti a tragédia acontecer. Manter meus filhos          

tornou-se minha principal prioridade. 

Depois de alguns movimentos, quase tudo foi vendido ou doado. Nós           

acabamos em um casa de 1300 pés quadrados e mal tivemos o suficiente             

para manter as luzes acesas. Isso continuou até que meu principal           

inimigo nunca retornou meus garotos como ele havia prometido. Isso foi           

em novembro de 2008. Esse foi o começo do esmagamento do meu            

mundo. Este foi o começo da jornada de minha filha e de mim até o               

deserto. 

Enquanto eu estava longe do deserto, eu estava protegido. No entanto,           

fui enganado pelo meu inimigo para ir para o deserto. Perdi minha            

proteção quando me mudei para lá, pai, mas você também permitiu. Era            

como a pior armadilha imaginável. Eu caí dentro como eu tinha sido            

enganado em confiar nele. Eu então fiquei fisicamente doente e estava à            

Sua mercê completamente. Foi quando suas horríveis acusações e         

mentiras vieram contra mim. 

Ele então usou táticas de intimidação contra aqueles ao meu redor e as             

pessoas não me defenderam como testemunhas como resultado. Depois         

de um tempo, eu só tinha algumas pessoas que podia chamar de amigos             

fiéis. Eu estava agora na unidade mais cara e menor. Eu não podia pagar              

por isso. Foi $ 1450 por mês por 800 pés quadrados mais um extra de $                

150 por mês para uma garagem. Pelo menos a garagem era mais barata             

que uma unidade de armazenamento. 

Minha única outra opção para um apartamento maior que seria mais           

acessível era uma unidade em uma área infestada por gangues. Não,           

obrigado! O processo de custódia foi então lançado pelo meu inimigo.           

Como eu não namorava, bebia, tomava drogas, fumava ou era deficiente,           

ele decidiu lançar uma campanha para alegar que eu era louco. Então me             

custou tudo para provar que eu era saudável e uma boa mãe para meus              

filhos. 
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As campanhas do meu inimigo contra mim nunca pararam. Ele então           

alegou que eu não fiz o suficiente para sustentar as crianças. Depois            

disso, ele alegou que eu não mantinha um ambiente saudável. As           

alegações continuaram e continuaram. Mesmo que eu fosse capaz de          

provar que todas essas alegações eram falsas, isso também destruía          

contas legais incríveis. Naturalmente, isso levou meu inimigo a afirmar          

que eu estava "financeiramente instável" novamente. Ele nunca ganhou         

aquele também. 

Depois de muito tempo, o caso foi finalmente fechado. Finalmente          

estávamos livres e as crianças estavam de volta. Enquanto eu tinha           

ganho o meu caso em outubro de 2012, isso me custou tudo que eu              

tinha. Eu estava travado. Eu não recebi qualquer pensão alimentícia. Eu           

estava agora alugando uma casa do meu chefe. Isso era assustador, pois            

esse homem agora controlava minha fonte de renda e o teto sobre minha             

cabeça. Meu principal inimigo voltou para mim e encontrou novas          

maneiras de me punir. 

Tudo isso custou muito, especialmente financeiramente. No final, as         

contas legais e contas médicas me faliram. Eu declarei falência para           

poder pagar tudo de volta. Eu também não podia mais aceitar as            

chamadas de assédio, então isso ajudou a eliminar isso. Eu senti que isso             

era injusto e que eu não merecia isso. Eu não fiz qualquer coisa errada.              

No entanto, Pai, você permitiu tudo isso. Enquanto eu não fiz tudo            

perfeitamente, tudo parecia desproporcional. 

Pai, a punição não se encaixou no crime. É como roubar um lápis e ter 10                

anos de prisão. É como falar de um crime e depois ser o responsável pela               

queda do criminoso. Isso é o que eu fiz… eu tomei uma posição.             

Enquanto eu faria tudo de novo, dessa vez eu modificaria minhas           

escolhas e ficaria mais difícil quando fosse necessário. O inimigo tirou           

total proveito do meu esgotamento e doença e eu tive dificuldade em            

permanecer de pé. 

É como a história da tartaruga e do escorpião. O escorpião pediu à             

tartaruga para levá-lo através do lago e prometeu não picá-lo. A           

tartaruga ouviu a promessa e concedeu-lhe uma carona pela água. No           

entanto, quando chegaram, o escorpião feriu imediatamente a tartaruga.         

Quando a tartaruga estava morrendo, ele perguntou ao escorpião: 'Por          

que você me picou? Você prometeu não fazer e eu fiz algo gentil por              

você. O escorpião respondeu: "Ei, eu ainda sou um escorpião e           

escorpiões picam!" 

Era eu. Eu não tenho escorpião e eu me sinto toda vez que eu faço. Por                

hoje, Pai, por favor, lembre-se de mim e da minha família. Por favor, não              

esqueça de nós. Obrigado por nos aqui em 2014 para um lugar onde o              
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escorpião tem muito pouco poder. Pai, em apenas 11 meses, o escorpião            

não terá mais poder algum. Obrigado por tudo isso! 

Se não fosse pela compaixão que você tinha em mim, a tartaruga, eu             

nunca teria sido libertado dos meus opressores, meus muitos escorpiões.          

O preço que paguei é a minha saúde. Eu tive uma dor de cabeça tão forte                

no meu lado esquerdo ontem que a pressão me deu um vaso sanguíneo             

quebrado e feio no meu olho esquerdo. Parece que eu fui boxe. Pai, eu              

oro para que não tenhamos trazido problemas para meu marido e sua            

família por tudo isso. 

Você nos instruiu em todos os nossos caminhos e no que devemos fazer             

para ficar de pé. Não tem sido fácil para nós, mas, juntos, estabelecemos             

um lar com crianças que testemunharam milagres, sinais e maravilhas.          

Pai, sua cobertura, seu telhado e sua fundação em nossas vidas foram            

inestimáveis. Vocês nos mantiveram próximos, embora este ano tenha         

sido muito difícil. 

As notícias das minhas doenças, juntamente com a perda do emprego do            

meu marido, tornaram este ano difícil… assustador até. Quando coisas          

assim acontecem, eu me vejo indo para minha "caixa de          

arrependimento". Embora estas possam ser coisas das quais eu deveria          

me arrepender, talvez elas estejam lá apenas para pensar em          

arrependimento. Digo isso como você me disse que algumas das coisas           

pelas quais sinto que devo me arrepender são, na verdade, o modo como             

deveriam ser, da maneira como você as projetou dessa maneira. 

Tudo o que sei é que amo você, pai. Você é meu maior presente e minha                

maior descoberta. Você é o amante da minha alma e meu melhor amigo.             

Eu te amo com todo meu coração, alma e força. Eu desejo que os outros               

o encontrem como a linda jóia que Você é. Embora tenha sido uma             

estrada muito difícil para eu chegar até você, talvez seja porque eu fiz             

isso. 

Eu aprendi que tudo isso aqui é apenas temporário. É apenas passageiro.            

Você fez isso para que estejamos separados do mundo. Em vez disso,            

achamos que somente você satisfaz. Então, agora ansiamos pela nossa          

cidadania no céu. Ontem à noite, eu tive uma série muito vívida de             

sonhos. Um deles foi de um sonho que eu tive muitos anos atrás e eu               

nunca tinha realmente entendido… 

Sonho 6 - “A Parada de Volta Para Casa”… 

Muitos de nós voltamos para o céu. Houve um grande desfile. Houve            

torcendo, agitando multidões e pessoas que nós reconhecemos nas         

multidões. Era como se estivéssemos voltando para casa de uma vitória           

ou batalha vitoriosa! Foi tão divertido! Eu estava no desfile, junto com            
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vários outros. Enquanto todos nós estávamos sobrecarregados e        

humilhados pela experiência, nós simplesmente amamos. 

Sonho 6 terminado… 

O outro sonho que tive também foi um captador de um sonho mais             

antigo… 

Sonho 7, “Minha mãe me faz um tour rápido” a descrição           

começa… 

Uma jovem estava pulando de alegria para me ver. Ela estava com            

alguns outros. Seu cabelo era dourado, longo e ondulado e ela estava me             

chamando pelo meu nome. Eu me senti tão perto dela. Ela não podia             

esperar para me mostrar a biblioteca da sala de registro que ela            

supervisionou ou trabalhou. Tudo parecia fazer parte da mesma         

celebração do meu último sonho, pois havia uma grande festa de           

mansões a ruas e até mesmo na biblioteca. 

Havia pessoas acenando, música tocando, muita comida e dança alegre.          

Era como nada que eu já tivesse visto antes. Havia pessoas de todas as              

culturas na Terra. No entanto, todos eles estavam lá por causa de Jesus.             

Eles estavam lá porque encontraram a jóia escondida, nosso Senhor e           

Salvador. 

A atmosfera era linda, como o dia mais bonito que você poderia imaginar.             

Embora difícil de descrever, havia até uma fragrância maravilhosa que          

vinha do distante palácio do rei. Em termos da incrível iluminação lá, o             

mais próximo que eu posso descrever a iluminação é que era semelhante            

a uma pintura de Maxfield Parish dos anos 1930, mas ainda melhor. 

Quanto àqueles de nós que esta celebração foi para, todos nós estávamos            

vestindo lindas vestes de branco. As vestes também eram de alguma           

forma modernas, mas é difícil explicar por quê. Fomos convidados do rei            

e a celebração foi para nós. A mulher que estava torcendo o mais alto em               

minha direção agora estava bem ali na minha frente. Fui até ela e ela              

estava tão animada. 

Eu: “Mãe? Mãe, é você? 

Minha mãe: sorrindo. “Sim, Erin, sou eu. Por causa de suas orações,            

Jesus veio a mim. Eu o conheci pouco antes do fim. Eu senti sua falta               

toda a minha vida. Eu te amo, Erin. Eu sinto muito que eu não tenha               

escutado você sobre Ele antes disso. Todas as pessoas que você vê aqui             

estão celebrando por todos vocês… somos todos aqueles que estão aqui           

porque todos vocês lutaram por nós. Nós somos aqueles que não           

estavam cientes Dele ou estavam ignorando-O. 

“Todos vocês lutando por nós ajudaram a fazer com que Jesus preparasse            

um lugar para nós aqui. Somos muito gratos pelo que todos vocês            

fizeram por nós. Como todos vocês fizeram por nós, agora oramos e            
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intercedemos por você na batalha daqui. ”Ela sorriu. “Bem… eu realmente           

acho que Deus está finalmente cansado de ouvir nosso choro tanto dia e             

noite perguntando a ele 'quanto tempo?', Então este é um grande dia…            

um grande dia! Agora, há muito para você ver aqui! ” 

Eu a segui quando ela me levou em uma pequena turnê. Ela então se              

virou para mim e olhou para mim com um sorriso brilhante. Logo antes             

que eu pudesse alcançá-la e abraçá-la, eu acordei com o barulho dos            

limpa-neves lá fora ... 

Sonho 7 ... 

Eu ainda estava animada em ver minha mãe, então me levantei um            

pouco e dei a volta. Logo voltei a ficar sonolenta e voltei para a cama… 

Sonho 8, “Andar de bicicleta por uma subida impossível”... 

Eu estava na base de uma rodovia ridícula e precariamente cortada nas            

laterais de uma montanha de rocha. Se alguém fosse tolo o suficiente            

para tentar, os automóveis mal conseguiriam subir ou descer devido à           

inclinação incrivelmente aguda. Eu estava olhando para isso enquanto         

estava sentado em uma bicicleta de última geração. Era branco e leve            

como uma pena. Era uma moto de corrida. Um sinal amarelo brilhante            

dizia: "Nenhum pedestre ou tráfego de bicicleta permitido". 

Os afloramentos rochosos eram todos castanho-cinzentos escuros e        

semelhantes a xisto ou laje. Parecia uma linha de prédios altos esculpidos            

em um campo de lava, mas eu não tenho ideia do que isso realmente era               

feito. Embora eu não tenha certeza do porquê, havia um homem perto da             

base da estrada íngreme da montanha. Ele parecia autoritário e irritado. 

Homem: “Ei mulher, você não consegue ler o cartaz? É ilegal subir nesta             

estrada a pé ou de bicicleta. Você simplesmente não pode fazer isso. É             

impossível! 

Olhei para ele, sorri, mas não respondi. Em seguida, dirigi minha moto de             

corrida pela estrada íngreme, tão rápido que nem poderia ser possível na            

Terra para ninguém, por mais atlético que fosse. Quando cheguei ao           

topo, havia uma fonte fresca de água e um pouco de sombra. Eu nem              

sequer estava sem fôlego. 

Agora que eu estava no topo, pude ver que havia uma estrada diferente             

que você poderia seguir para chegar até aqui. No entanto, notei que era             

tão íngreme e as pessoas tinham tentado em seus automóveis. Houve           

muitos acidentes e eu sabia que esta estrada teria sido intransponível           

como resultado. Eu então olhei para o vale e vi uma enorme águia se              

aproximando de mim. Ele voou até mim e eu subi a bordo. Nós então              

subimos! 

Sonho 8, descrição ... 
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Pai, o sonho que eu tive há algumas noites sobre a nossa família ter que               

subir uma colina íngreme com pelo menos trinta centímetros de neve e            

gelo lamacentos era tão semelhante a esse sonho. Assim como este,           

conseguimos alcançar o topo com segurança quando outros não         

conseguiram. 

Oh Pai, há tantos feridos agora. Passei todo o sábado no ER com minha              

filha. De repente, ela ficou tonta, confusa e com febre muito alta. Quando             

chegamos ao ER, foi muito lotado. Enquanto estávamos lá, tivemos          

encontros interessantes com duas pessoas que não poderiam ter sido          

menos parecidas. 

A primeira pessoa foi uma refugiada síria doente que teve dificuldade em            

falar inglês. Apesar disso, ela foi muito simpática. Ela era uma viúva lá             

com seu filho de seis anos de idade. Ela explicou que estava feliz por              

estar aqui. O prédio que ela morava na Síria desabou e a família teve que               

ser resgatada do porão. 

Seu marido enviara a ela e sua família para a segurança. Mais tarde, ele              

morreria na Itália, seja por ferimento a bala ou por doença (era difícil             

entender qual seria devido à barreira da língua). Eu me encontrei tendo            

compaixão por ela. Seu filho era tímido, mas falou por ela como uma             

tradutora quando percebeu que estávamos tendo dificuldades em nos         

entender. 

Abençoe ela, pai! Por favor, apareça para ela e leve-a a Jesus. Não sei              

por que ela iniciou essa conversa comigo, mas tinha que ser do seu guia,              

pai. Minha filha e eu oramos por ela mais tarde no carro quando             

estávamos sozinhos. 

A segunda pessoa com quem conversamos no pronto-socorro foi um          

universitário em uma bolsa de basquete. Ele era ingênuo sobre o mundo            

e estava longe da casa de seus pais. Ele era um calouro e sentia falta da                

comida da mãe. Ele estava voando na manhã seguinte. Apesar do fato de             

minha filha parecer muito doente, eu poderia dizer que o jovem estava            

interessado nela. No entanto, ela depois me disse que não tinha interesse            

em namorar agora. 

Bem, felizmente, a minha filha acabou de ter o vírus da gripe e nada mais               

sério. Não houve acidentes que estivéssemos no pronto-socorro, como         

você, pai, tinha lá para um propósito. Foi para nos mostrar que ainda há              

corações para acolher, aqueles em que você nos chamará em breve.           

Enquanto nós não estávamos lá para colher… ainda… nós estávamos lá           

para mostrar bondade para eles. 

Então, pai, o que vem depois? O que você exige de nós? Eu farei o que                

for preciso. Bem, como está hoje e sem cura, vou tentar o meu melhor              

para fazer o que você me chama. Estou disposto, mas não tão capaz             
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quanto costumava ser. Oh Pai, todos nós estamos ansiosos para o que            

você fará conosco em seguida. Queremos atendê-lo em maior capacidade          

em breve! Por favor Pai, estamos te implorando! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na base de uma montanha acidentada. Eu podia ouvir a voz de              

Jesus. 

Jesus: “Erin, suba! Suba a montanha! ” 

Eu olhei para onde Sua Voz estava vindo, mas não pude vê-lo. Eu estava              

na mesma moto de corrida que a moto em um dos meus sub-sonhos. A              

montanha era tão íngreme que, quando entrei na bicicleta,         

imediatamente caí. Eu estava na minha condição atual, então isso não foi            

uma surpresa. Meu corpo doía e eu não tinha equilíbrio. Eu liguei para             

ele. 

Eu: “Senhor, preciso da sua ajuda! Eu não posso fazer isso sem Você! ” 

Jesus:“ Eu estou aqui. Tente novamente. Suba na bicicleta e vá até Me. ” 

Voltei para a moto e respirei fundo. Foi uma respiração ofegante e eu             

ainda nem tinha pedalado ainda. Eu olhei para o topo da montanha e             

dessa vez pude ver Jesus esperando lá em cima por mim. Eu estava             

desanimada porque sabia que nunca conseguiria fazer isso na minha          

condição atual. Só então, de repente eu senti uma onda de cura vir sobre              

mim. 

Eu tinha sido mudado em um instante. Eu era leve como uma pena, forte              

e tinha vitalidade sobrenatural. Eu comecei a subir aquela colina com           

velocidade sobrenatural! Eu estava indo em um clipe impossível de uma           

perspectiva terrena. Quando cheguei ao topo, não pude ver Jesus a           

princípio. Eu olhei em volta e lá estava Ele. Ele estava sorrindo para mim              

e esperando por mim na base de uma linda árvore. 

Jesus: “Você fez isso! Muito bem, Erin, muito bom. ” 

Eu:“ Isso foi muito emocionante. Eu mal conseguia me mover no começo,            

mas então eu podia me mover tão facilmente. Oh Senhor, você nem vai             

acreditar no que acabou de acontecer comigo lá embaixo! Eu estava tão            

fraco, mas de repente eu pude ... ” 

Só então, percebi que Jesus sabia de tudo como era Ele fazendo tudo isso              

acontecer. Eu chorei de felicidade. Saí da minha bicicleta e corri direto            

para os braços dele para abraçá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Eu precisava disso hoje. Eu          

realmente fiz. Eu estou com dor. Eu estava desanimado! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você fez tudo o que eu pedi para você fazer. Eu              

estou em você ... ”Ele apontou para o meu coração. “Coisas horríveis            

foram ditas sobre você, mas você ficou comigo. Você esperou em mim.            

Você orou por aqueles que amaldiçoaram você e fizeram coisas horríveis           
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com você. Eu preparei um banquete para você na presença de seus            

inimigos e lá ungirei sua cabeça com óleo e seu cálice transbordará com             

vinho novo. 

“Oh Erin, vou mostrar-lhe bondade todos os dias da sua vida, enquanto            

você vai morar na casa que eu preparei para você. Agora que seu cálice              

transborda, vamos terminar a corrida. ”Ele apontou para a água que           

estava fluindo de uma fonte. “Beba o que refresca e eu vou enchê-lo com              

água viva. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, estou animado e com medo. Seu           

evangelho é paz, mas o mundo só conhece o evangelho do mal. A luta              

será difícil. Os anjos estão segurando o que está prestes a chegar na             

terra. Por favor, envie seu exército, senhor. Embora sejam odiados, eles           

também serão recebidos por aqueles que amam e por aqueles que           

procuram por você. 

“Oh Senhor, eles nem sabem quem estão procurando. Por favor, Senhor,           

porque Deus te enviou, Seu Filho unigênito, porque Ele amou os perdidos,            

para que todo aquele que crer em Ti não pereça, mas tenha a vida              

eterna. A guerra mudou. O mundo ficou escuro. As luzes aqui ficaram            

fracas. Seu nome agora é usado como uma maldição em vez de nosso             

Senhor e Salvador. 

“Por favor, Senhor, e a viúva síria, seus filhos e o ingênuo jogador de              

basquete. Eles têm um coração para conhecê-lo, mas seus milagres estão           

sendo ensinados como sendo agora um mito e uma notícia antiga. Bem,            

Senhor, por favor, faça algo para fazer cada cabeça se inclinar e toda             

língua confessar que Você é Deus, nosso Salvador, o Rei do mundo e             

nosso Justo Juiz. Como alguém pode acreditar se não houver mais           

provas? 

“Pai, não há lâmpada acesa. Ajude-nos! Ajude-nos a compartilhar a luz           

da sua palavra, para você, Senhor, é a luz deste mundo escuro. Em             

comparação, somos feitos de poeira e não temos capacidade de brilhar           

sem você. Eu te amo tanto e não posso suportar ouvir as coisas horríveis              

que estão sendo ditas sobre você agora. Por favor, Senhor, isso é tão             

difícil agora, embora eu saiba que "eles não sabem o que fazem". 

“Por favor, ajude-nos, Senhor! Por favor, ajude-nos a parecer que você           

nos enviou. Você pode permitir que eles vejam que o que farei em Seu              

Nome é porque Você em mim fez isso? Enquanto isso é impossível para o              

homem, por causa de você, todas as coisas impossíveis são possíveis. 

Jesus: Sorrindo. Você invoca um grande caso diante de mim. Eu conheço            

os desejos do seu coração. Eles estão alinhados com a Minha Vontade            

para os perdidos me encontrarem. Portanto, estou disposto! ”Ele riu e           

sorriu. 
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Eu: “Espere… o que? O que, senhor? O que? Mesmo? Oh Senhor, estou             

disposto se você estiver disposto. Isso é bom, certo? Certo, Senhor? Eu            

estava tão animada que estava falando desajeitadamente. "O que você          

tem planejado? O que acontece depois? Oh diga-nos, Senhor, por favor           

não nos diga? Por favor, muito! ” 

Jesus: rindo. “Tudo bem, Erin, acalme-se. Acalme-se. Erin, não se          

preocupe, pois eu vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria             

mesmo se lhe dissessem. Eu ouvi seus pedidos, seus gritos e suas            

orações. Sua vontade corresponde a minha vontade como você entregou          

tudo para mim. Agora, deixe a Minha vontade ser feita na Terra como no              

céu, ok? ” 

Eu:“ Oh sim! ESTÁ BEM! Estou animado! Você é o maior presente,            

Senhor! O Natal é realmente a data da sua concepção que celebramos.            

Por favor, Senhor, venha novamente como o presente para o mundo. O            

mundo não tem idéia do que eles celebram. 

Jesus: Sorrindo. "Erin, eu ouvi suas 'sugestões sutis'." 

Ele então riu bem-humorado. Eu também ri quando eu sabia que Ele            

sabia que eu estava sendo "muito direto" e não "sutil". 

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas eu só quero que o mundo veja o Grande              

Deus que Você é, meu Salvador e meu melhor amigo. Oh Senhor, se eles              

soubessem! ” 

Jesus:“ Não se preocupe. Eles saberão logo que o Céu e o Reino em              

breve estarão visíveis. Ele estendeu a mão e me abraçou. “Agora, você            

está pronto?” 

Eu: “Tão pronto quanto eu poderia estar. Afinal, tudo isso depende           

totalmente de você, Senhor. 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, então, Erin, vamos!” 

Sonhe mais ... 
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