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(Anteriormente conhecido como Profético 44)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelo Seu amor e pelos meus filhos, amigos e minha família. Eu sou
abençoado e muito grato. Obrigado pelo lindo céu claro, sol brilhante e diamantes de neve
cintilantes. É realmente lindo nesta época do ano.

Embora eu também tenha visto neve no céu, ela vem sem o frio congelante. Na verdade, é
agradavelmente fresco, mas certamente não está congelando. Eu tinha lágrimas de gratidão
em meus olhos quando comecei a pensar em tudo o que Você em breve nos abençoará no
céu.

Todas as coisas que achamos amáveis, puras e belas na Terra são perfeitas e estão presentes
aqui no céu. Todas as coisas boas que você criou nos aguardam no céu para desfrutar de sua
alegria.

As coisas no céu são de natureza duradoura e nada é esquecido ou desejado em nossas
mentes. Na verdade, todos os nossos anseios puros e profundos são realizados e eles nunca
são passageiros, logo serão esquecidos ou uma memória distante. Em vez disso, tudo isso é
estimado, presente e saboreado aqui no Céu, embora este seja um conceito tão difícil de
transmitir.

Ao sentar-me hoje em oração e lembrar de parentes que faleceram em minha vida e, mais
recentemente, de minha mãe, eu sabia que cada um deixou uma pegada em meu coração. No
entanto, quando penso no passado e tento capturar momentos com eles, essas memórias
estão começando a perder a clareza em minha mente.

Costumo encontrar alegria em meu coração com as boas lembranças, mas também descubro
que às vezes a dor assume o lugar das más lembranças. No Céu, as estações são duradouras
e desfrutadas a qualquer momento. O pôr do sol é mais longo e o nascer do sol também.

Os arco-íris estão presentes onde quer que caia chuva fresca e variam em forma e espessura
porque o espectro de cores no céu é maior. Eu me pergunto se essas cores podem ser vistas
na Terra com as lentes espirituais dos seres angélicos. Eu me pergunto se eles ainda existem
aqui no meu quarto, mas eu simplesmente não consigo vê-los.

Há dias em que anseio pelo Céu e até hoje, quando olho pela janela, vejo pequenos pedaços
do Céu. No entanto, qualquer coisa celestial na Terra é tão passageira. Agradeço-te, Pai, por
tudo o que tens criado aqui e no céu. Você é perfeito, paciente e amoroso.
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Você me enviou vários sonhos nesta última semana e também me deu sinais que são
verdadeiramente surpreendentes. Obrigado, Pai, por estes presentes Vindos. Por favor,
mostre-me a melhor forma de usá-los ou liberá-los para Sua glória. Amo-te de todo o coração.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no patamar celestial na base da árvore com bons frutos, a Árvore da Vida. Olhei para
baixo para ver se estava calçando os mesmos sapatos de ontem e esperava que fossem as
sandálias perfeitas para pular.

Eu estava usando eles, então eu ri e comecei a pular. Os sapatos eram tão flexíveis e macios
que resolvi pular para alcançar uma determinada fruta. Enquanto havia frutas perto de mim, eu
tinha focado em uma bela fruta dourada parecida com um caqui opalescente que tinha o
formato de um pimentão amarelo.

Eu pulei duas vezes e quando estava prestes a tentar uma terceira vez, ouvi a risada do
Senhor atrás de mim. Comecei a rir também quando me virei e corri para Ele enquanto Ele
caminhava em minha direção.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo hoje.”

Jesus: “Também estou feliz por te ver. Por que você continuou a pular em algo fora de alcance?
Ficar lá."

Eu o abracei com força enquanto Ele me posicionou onde eu estava pulando.

Jesus: “Bem, estes são alguns sapatos finos feitos especificamente para ir a qualquer lugar que
você desejar, mas ainda assim são elegantes.”

Ele olhou e riu alegremente e sorriu para meus sapatos. Essas sandálias eram lindas e
diferentes de tudo que eu já tinha visto.

Eu: Sorrindo. “Senhor, Tu és engraçado porque sabes que não os escolhi e que os designaste
para mim. Mesmo assim, Senhor, não posso alcançar este fruto, mesmo com o melhor
equipamento. ”

Jesus: Sorrindo. “Ok, você tem algumas opções aqui. A primeira opção é continuar a pular e
tentar alcançar o que está fisicamente fora de alcance. A segunda opção é encontrar uma
escada, subir e pegá-la. A opção três é tudo para Mim e eu irei ajudá-lo.

“A quarta opção é que você pode colocar o fruto em suas mãos em Meu nome, já que estou
atrás de você. A propósito, a única opção que funciona na 'falsa esperança' é a opção um, o
método de salto que você estava tentando. ”

Eu examinei a área e então olhei de volta para Ele.
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Eu: “É evidente que não há ninguém por perto para pedir uma escada.”

Jesus: Sorrindo. "Sério, Erin, então esse é o seu pensamento?"

Eu: “Senhor, sinto que faço coisas em Seu nome o tempo todo, com apenas uma taxa de
sucesso de cinquenta por cento. Claramente falta minha fé. ”

Jesus: “Tudo bem, mas você ainda está tentando e seu coração está bom”.

Eu: “Bem, aqui está o meu pensamento. Você me deu sapatos incríveis e com esses sapatos
não só meus pés são bonitos, mas posso fazer muitas coisas com eles. Tenho estado tão
abatido pela dor e desanimado que pular foi fantástico e me fez sorrir. ”

Jesus: Os dois rindo. “Sim, gostei de ver isto e também me fez sorrir. Agora, fique embaixo
desta árvore. ”

Fiquei sob a árvore e olhei para o caqui inatingível.

Jesus: “Agora levante a mão para recebê-lo, para que não caia no chão.”

Eu levantei minha mão para a fruta com minha palma para cima.

Jesus: “Tudo bem, Erin, agora peça a fruta.”

Eu: “Deus, obrigada pelo fruto. Se for Tua Vontade, jogue este fruto em minhas mãos, em
Nome de Jesus, Amém. ”

A fruta balançou para frente e para trás, mas demorou um pouco antes de finalmente cair.

Jesus: “Muito bem, Erin, agora vamos tentar de novo.”

Ele se aproximou e uma fruta caiu imediatamente em Suas mãos.

Jesus: “Erin, não existe fórmula ou encantamento para evocar uma reação de Deus. Se Deus
achou que seu coração é bom, então você pede e você receberá. ”

Eu: Sorrindo. “Mas só se eu pedir em seu nome.”

Jesus: Rindo. "Agora, vá até a árvore."

Eu olhei para a bela fruta e então olhei de volta para Jesus. Seus braços estavam cruzados
enquanto ele sorria para mim e acenava com a cabeça para eu prosseguir. Fechei meus olhos
e estendi minha mão. A fruta caiu na minha palma, mas depois caiu quando ouvi Jesus rindo.

Jesus: “Você tem permissão para ficar de olhos abertos e, neste caso, isso é altamente
recomendado.”
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Eu: Rindo. "Verdade, Senhor, então por que eu fecho meus olhos?"

Jesus: “Esta é uma pequena lição sobre como fazer escolhas. Lembre-se de que é melhor
manter os olhos abertos ”.

Ele deu uma mordida em Sua fruta e fez um gesto para que eu comesse a minha.

Eu: “Senhor, estou perdendo um significado mais profundo para esta lição de colher frutas?
Assim como há camadas em tudo o que você diz, há muitas camadas na Palavra escrita. ”

Jesus: “Sim, quando é descascado, camada após camada, como uma cebola, quanto mais
profundo é o descascamento, mais os olhos formam lágrimas e algumas não vão mais longe
porque é muito doloroso. Agora, o que você aprendeu com esta lição, Erin? "

Eu: “Eu fiz algo muito simples muito complexo.”

Jesus: “Este é um erro comum e realmente não um erro, mas uma suposição de que você está
dando a Deus os itens que Ele requer para que você obtenha um resultado. Não pense demais,
apenas peça e acredite que receberá em Meu Nome. Eu estou atrás de você, mas também
estou bem ao seu lado e, melhor ainda, vou antes de você. ”

Eu: Rindo. “Então você está atrás de mim, ao meu lado e diante de mim. Obrigado, Senhor, eu
não vou esquecer isso. ”

Jesus: Sorrindo. “Fico feliz que você não tenha procurado uma escada, pois não é fácil
encontrá-la aqui e podemos estar aqui há algum tempo. No entanto, e ainda mais importante,
você não desistiu de sua busca por bons frutos. ”

Ele riu e me abraçou.

Eu: “Senhor, o Senhor me deu vários sinais na sexta-feira e um foi extremamente gráfico. Tirei
fotos de todos esses sinais. Tive que trocar as lentes da minha câmera às vezes para ter uma
visão melhor, mas fui capaz de capturar todas elas. O que vai acontecer? O que esses sinais
significam? ”

Jesus: “Bem, primeiro me diga por que você estava me pedindo e me buscando para começar.
Venha."

Ele me levou até a rocha perto do belo Rio da Vida. O sol estava forte e estava bem à nossa
frente. Eu vi sombras, mas Jesus não tinha uma sombra atrás dele.

Jesus: “Erin, seus pensamentos.”

Eu: “Bem, a rocha em que você se senta tem uma sombra, mas atrás de você não há nenhuma
criada por você. Como isso pode ser?"

Jesus: “Uma vela acesa tem chama?”
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Eu sim."

Jesus: “Vê se a própria chama projeta uma sombra atrás dela?”

Eu: “Oh, você é a luz. Claro, você é a luz do mundo. Isso faz sentido. Senhor, quando
mencionas a chama, lembro-me dos espíritos sétuplos do céu. Isso me lembra há muito tempo
da Menorá que vi perto do Trono de Deus junto ao Mar de Vidro. ”

Jesus: “O que uma lâmpada faz?”

Eu: “Remove a escuridão de uma sala e ilumina nosso caminho para que não tropecemos”.

Jesus: “Por que isso foi usado no Apocalipse com tanta frequência?”

Eu: Pensei um pouco. “Bem, o Apocalipse nos mostra a Sua medida, os julgamentos de Deus e
o que ocorrerá. É misterioso, mas entra em foco como as lentes da minha câmera. Tenho dois
tipos de lentes de câmera.

“Tenho uma lente macro que vê as coisas mais de perto e com mais detalhes. Eu também
tenho uma lente grande angular que vê as coisas com mais cobertura. Eles não são bons, mas
posso ver a diferença.

“Comprei alguns filtros que removiam o brilho, tiravam as sombras ou podiam tingir as cores,
mas não tenho mais. Uma vez, quando usei um desses filtros, ele deixou tudo rosa roxo e
mudou muito a imagem. Mesmo que eu achasse legal, não era mais 'real', então decidi
devolvê-los. ”

Jesus: “São pensamentos interessantes, Erin, porque Deus, meu Pai, não precisa de
acessórios ou filtros especiais. No entanto, muitos poderiam se beneficiar em usar filtros com
suas línguas afiadas, visto que Deus vê tudo. Ele vê de todos os ângulos, do microscópico ao
universal, e criou todas as coisas e não precisa de filtro.

“Agora, o seu comentário dos Espíritos Sétuplos é interessante, pois eles são como chamas.
Agora, este é Quem eu sou. Eu sou o pão da vida (João 6:35, 41, 48, 51). Eu sou a luz do
mundo (João 8:12). Eu sou a porta das ovelhas (João 10: 7, 9).

“Eu sou o bom pastor (João 10:11, 14). Eu sou a ressurreição e a vida (João 11:25). Eu sou o
caminho, a verdade e a vida (João 14: 6). Eu sou a videira verdadeira (João 15: 1, 5) ”

Eu:“ És tu o Espírito sétuplo? ”

Jesus: “Em breve você entenderá tudo isso, mas por enquanto continua um mistério. Eu sou
quem digo que sou. Agora, vamos falar sobre sua semana. O que aconteceu?"
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Eu: “Alcancei um ponto mais baixo de todos os tempos e não sinto isso desde maio de 2012.
Meus inimigos todos se levantaram contra mim, um após um, em sucessão e não havia razão
aparente. Depois de tudo, eu sofri porque estava cansada, exausta e com dores.

“Passei a semana inteira lutando e estou frustrado. Enquanto eu obedeço à lei e às ordens do
Tribunal relativas aos meus filhos, meu inimigo usa as redes sociais para atacar meu
personagem e manipular meus filhos. Bem, quem pode detê-lo sem ir para o seu nível ou
contratar advogados? Não tenho energia e meus filhos não merecem isso.

“Então meu ex-empregador está me oferecendo um trabalho que eu não sou capaz de fazer e
de lutar contra mim. Há mais e é ridículo. Embora esteja seguro aqui, pelo menos por agora,
ainda não estou verdadeiramente livre.

“Senhor, estou exausto e não posso atender a essas demandas quando luto para fazer
qualquer coisa fisicamente. Meu cérebro pensa em 'fazer' coisas, mas meu corpo então vai na
direção oposta. ”

Jesus: “Você está preocupado com muitas coisas e tenho visto suas lutas. Não se preocupe,
Erin, mas lembre-se de que nesta vida você terá problemas. ”

Eu: “Sim, mas quando os problemas aparecem, sinto que estou fora de seu favor”.

Jesus: “Erin, o problema vem porque você está a meu favor. Agora, eu entendo que você teve
uma série de sonhos nos quais a luz está sendo lançada sobre uma situação sombria. Você é
odiado por minha causa e agora o inimigo ataca em suas áreas de força por todos os meios
possíveis.

“O ferreiro está usando as pessoas como ferramentas e está constantemente lembrando você
de seu lugar pequeno e de sua incapacidade. Se ele puder convencê-lo de que está no
comando e deixá-lo indefeso, ele poderá atacar de todos os ângulos.

“Quando você está mais vulnerável, os ataques vêm. Quando você não está olhando, ele vem
inesperadamente. Agora o inimigo é implacável. Por que então você não é implacável na busca
pela vitória? ”

Eu: “Achei que tinha ficado, pois não deixei que esses ataques me derrubassem. Continuei
forte, mas quando precisei pedir respostas a Você, não consegui escrever por muito tempo. Eu
até tive dificuldade em adorar, pois minha dor estava me distraindo. ”

Jesus: “Hmm, parece que são desculpas. Erin, se você não pode fazer nada além de orar,
então ore como a Minha graça é suficiente e Eu não a abandonei para o túmulo. Sei que você
está cansado, mas venha a Mim quando estiver cansado e Eu lhe darei descanso, pois Meu
jugo é suave e Meu fardo é leve. Agora, eu sabia sobre o seu problema e Deus do Trono Me
enviou para confortá-lo. ”

Eu: “Ele não quer que eu vá diretamente a Ele? Afinal, Ele me chama de 'amigo'. ”
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Jesus: “Sim, isso é verdade e Ele se agrada de você porque conhece o seu coração. No
entanto, Ele também sabe do que você precisa antes de você pedir, por isso Ele Me enviou
para consolar e ministrar a você. ”

Ele estendeu a mão e me abraçou enquanto eu chorava em seus braços.

Jesus: “Por isso Ele me enviou. Erin, o Pai não pode segurar você, mas algum dia Ele andará
entre você, Erin. Tudo vai ficar bem e você será curado. ”

Eu: “Obrigado por vir e obrigado por me abraçar, mas por favor, me cure, Senhor, antes do
tempo de angústia.”

Ao sentar-me na cadeira, parei de escrever, pois havia perdido parte da sensação na mão
direita. Quando me levantei para me mover, fui alertado por meus cães latindo alto. Fui olhar e
bem na minha frente um cervo parou para olhar para mim.

Nós dois ficamos parados por um bom tempo, mas então ela caminhou para subir o banco
nevado. Assim que percebeu que a margem era muito íngreme, ela correu pela estrada e
encontrou uma entrada mais fácil para a floresta. Eu senti que este era um sinal para voltar à
minha visão.

Eu: “Senhor, o Senhor tem um sinal ou mensagem para me dar a respeito da corça que acabei
de ver?”

Jesus: “Você lidou com cobras, encantadores, leões, ursos e lobos, mas você se senta aqui
comigo e faz tal pergunta? À luz do que acabei de falar, o que este cervo significaria ou
qualquer um de seus outros sinais que você sabe que são do Conselheiro de onde eles se
originaram? "

Eu: Eu pensei por um momento. “Primeiro, Senhor, o Senhor está me mostrando certos
predadores, mas e um encantador? Este é um encantador de serpentes? "

Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e com o dedo desenhou uma linha na areia. Ele então
desenhou cinco xs à esquerda da linha e apontou para eles.

Desenho de Futebol contra o Inimigo na resposta abaixo…

Jesus: “Agora, aqui estão os seus inimigos e ali está a cobra, o encantador de cobras, os leões,
os ursos e os lobos. Este lado é controlado pelo governante deste mundo e está
constantemente tramando para removê-lo e cruzar esta linha.

“Esta linha é uma parede ou barreira que foi colocada por Mim no seu nascimento. Esta
barreira não pode ser transposta a menos que seja permitido pelo Pai, que é tanto meu Pai
quanto seu Pai.

"Agora, aqui estão você e sua família e estes são os anjos ao seu redor protegendo você pelos
comandos do Pai, nosso Pai, entendeu?"

7



Eu: “Senhor, isso parece um diagrama de jogo para um jogo ou esporte, mas onde você está
em tudo isso?”

Jesus: “Boa pergunta. Estou diante de você, ao seu lado e atrás de você, mas também estou
em você. Agora, lembre-se de que há mais com você do que contra você e que apenas um
terço dos anjos caiu do céu. Agora, esses inimigos se movem, ocasionalmente trabalham
juntos, muitas vezes clamam e fazem barulho, insultam, acusam e assim por diante. ”

Ele se vira para olhar para mim e me direciona para o desenho na areia novamente.

Jesus: “Você entendeu o padrão, certo? Como um jogo de futebol, eles anunciam jogadas,
falsificam, atacam e se ajoelham para parar o relógio ou pelo menos tentar ”.

Estávamos ambos rindo porque Ele começou a baixar um jogo de futebol com o inimigo contra
os anjos.

Jesus: “Erin, a vida é uma analogia para o que ocorre no reino espiritual e coisas como esses
jogos podem ser a forma como o inimigo funciona. Agora, observe que há uma ordem e que
eles não são desorganizados porque já foram seres celestiais antes da queda.

“No entanto, lembre-se também que eles não são mais inspirados por Deus porque foram
removidos e não têm patentes nos exércitos celestiais, então na Terra há uma estratégia e um
padrão muito previsível.

“Mesmo que seja óbvio ver neste diagrama, é muito difícil ver problemas quando você está nele
ou mesmo a fonte deles. No entanto, olhando para o campo de jogo daqui de cima, você pode
ver.

“Agora, sem que Eu mostre a magnitude dos anjos ao seu redor ou mesmo este 'J' que Me
representa, vejo uma mãe e três filhos do outro lado desta linha. Por este diagrama, o que
segura sua linha? ”

Eu: “Deus! Senhor, sem Deus e sem Ti, seríamos presas fáceis. ”

Jesus: “Sim, você gostaria. Agora, quem é este encantador de serpentes? Isso é fácil, pois ele
é um manipulador e encanta a cobra, reúne os lobos, ataca os ursos e irrita os leões.

“Sua presença é a ilusão de controle sobre suas vítimas. Agora, um encantador de serpentes é
real? Não é um tipo de bruxaria destinada a roubar as carteiras dos espectadores? ”

Eu: “Pensei que encantadores fossem guardiões de cobras?”

Jesus: “Bem, eles mantêm as cobras conforme precisam que funcionem, mas todos esses são
predadores destinados a fazer o mal. Agora, isso é difícil de entender às vezes e desta vez
você está, mas, veja, este é você e seus filhos. ”
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Só então, os 'O's no desenho se transformaram em' cervo '.

Jesus: Sorrindo. “Então, Erin, o cervo pode enfrentar qualquer um desses com seus filhotes? O
cervo vai se levantar, obter presas e garras e ganhar peso? Não, mas o cervo deve
permanecer alerta e sempre buscar a orientação de Deus. Quando chega a hora de ficar
vigilante e correr, Deus dá ao cervo a capacidade de escalar ”.

Eu: “Parece que meus inimigos romperam a parede de Deus algumas vezes. Eu errei? "

Jesus: “Existem vários motivos pelos quais uma parede pode ser violada. Primeiro, o pecado
pode fazer com que o muro seja abaixado ou mesmo caído até que uma correção de
arrependimento a Deus seja feita. A humildade diante do trono fortalece sua barreira contra
problemas.

“Em segundo lugar, Deus pode permitir uma violação não apenas do pecado e do orgulho, mas
sem nenhuma causa de sua parte. Embora pareça injusto, é um teste de sua capacidade de
operar nos Frutos do Espírito e permanecer sob os cuidados de Deus com perseverança. No
entanto, quando a brecha diminui e os testes de Deus são passados   para a Sua glória, então a
paz vem.

“Agora, uma terceira maneira pela qual uma parede pode ser violada é que o cervo pode
escalar a parede e vagar pelo acampamento de seus predadores por sua própria liderança e
não por Deus. Isso pode até parecer inocente, pois a corça pode estar procurando pastar em
prados pacíficos.

“No entanto, agora o cervo está à vista de seus inimigos. Embora Deus possa salvá-la
daqueles que procuram devorá-la, ainda depende dela clamar por Ele antes que seja tarde
demais. ”

Eu: “Uau, Senhor, fiz todos os três e paguei caro por este último.”

Jesus: “Isso é verdade, mas não foi nenhuma surpresa. Se você não tivesse suportado isso,
como poderia alertar os outros? Se você não tivesse suportado a morte, como poderia ter
encorajado outras pessoas sobre o Céu? Se você não tivesse corrido atrás de Mim
implacavelmente, como alguém saberia o quão profundamente você é amado por Mim?

“Erin, estou no seu coração e não apenas uma palavra escrita nas páginas da Bíblia. Eu sou
real, estou aqui com você e Você é amado. ”

Ele sorriu gentilmente para mim e colocou a mão no coração.

Eu: Chorando. “Senhor, obrigado por usar meus erros para enriquecer a vida de tantas
pessoas. Saber disso de alguma forma torna minha situação mais fácil de suportar. ”

Jesus: “Sim, mas isso está chegando ao fim e isso é bom. Agora, por que você acha que seus
inimigos se levantaram contra você? "
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Eu: “Como o inimigo percebeu que eu não estava bem e que estava distraído, eles decidiram
convergir para mim de uma vez.”

Jesus: “Sim, porque era uma questão de tempo ideal. No entanto, você percebeu que todos os
ataques foram por via aérea ou pelo correio e não por contato direto? Embora todas tenham
sido ameaças, por que você acha que isso aconteceu agora? ”

Eu: “Não tenho ideia. Senhor, por favor me ajude a entender o tempo. Quando você diz 'em
breve', isso significa uma temporada como em uma temporada? Quando você diz 'um pouco',
isso significa vinte e um dias? Quando você diz 'uma vez', isso parece significar um ano, mas
posso estar desligado.

“Você me fez promessas que se cumpriram e foram cumpridas no dia exato em que Você disse
que aconteceria, mas outras levam três meses ou mais. Além disso, às vezes um 'curto
período' parece significar seis meses, mas nem sempre. Oh Senhor, estou tão confuso com
tudo isso. ”

Jesus: Severo, mas depois sorrindo. “Hmm, a confusão não vem de Mim e algumas coisas
simplesmente permanecem um mistério até que o evento passe. Às vezes, saber não é
benéfico para você.

“Como você se beneficiaria se conhecesse Minha empresa ou a do Pai que Me enviou? Eu te
digo a verdade, se eu fosse dar a você uma medida de tempo e os eventos que se seguem,
você seria uma mulher marcada. ”

Eu: “Por que eu seria marcado?”

Jesus: “Pense nisso. O que o tornaria diferente de um adivinho ou adivinho? As pessoas se
aglomerariam em busca de respostas e não haveria glória para Deus. Lembre-se, eu não sei a
hora do Meu retorno, pois isso é assunto do Meu Pai.

“Ocorreu a você, pequeno pardal sábio ...” Ele esbarrou em mim e riu. “… Que por não lhe dar
todas as informações, você o força a sempre buscar orientação em Mim e em Seu
Conselheiro?

“Aqui ...” Ele apontou para a foto no chão. “… Como você se sentiria tendo essa parede entre
você e seu inimigo sendo transparente para que você possa vê-los enquanto tenta pastar e
cuidar de seus filhotes na campina?

“Erin, isso não seria muito pacífico. Você está protegido dessas coisas por causa do Meu amor
por você. No entanto, para compreender os movimentos do seu inimigo e seus padrões, sons e
coisas que irão beneficiar a sua segurança é de Deus. ”

Eu: “O Espírito Santo sempre me avisa, então nunca sou pego de surpresa. Mesmo em
retrospectiva, os sinais estavam lá. Obrigado, Senhor, por esta barreira de segurança. Agora eu
vivo em paz sabendo que meus inimigos estão atrás desta parede. ”

10



Jesus: “Voltemos ao motivo pelo qual, de repente, esses inimigos foram incitados. Dê-me um
padrão para marcar os ataques. ”

Eu: Eu pensei um momento. "Claro! Logo antes de qualquer tipo de avanço, eles vêm, mas os
ataques realmente ruins vêm logo antes das melhores bênçãos. Como o inimigo sabe? "

Jesus:“ De várias maneiras. Você recebeu promessas de mim e, por sua vez, o inimigo sabe
dessas promessas. Os anjos são então usados   para fortalecer suas paredes antes que
ocorram as bênçãos e as transições.

"O inimigo, então vê que os anjos foram enviados para te proteger, mas eles também te
estudam e conhecem a tua história. A ideia é então dar-te uma pancada na cabeça para que
não possas focar em Mim.

“Eles querem te convencer rapidamente de que estás fora de favor e sem bons frutos. Eles
querem convencê-lo de que você deve parar de correr sua corrida e desistir. O inimigo gostaria
de derrotá-lo e não apenas derrotá-lo, mas devorá-lo, e não apenas você, mas seus filhos
também e não apenas em parte, mas completamente.

"Em vez de trabalharem separadamente, eles convergiram e trabalharam em conjunto. Eles
foram alertados sobre a atividade e avançaram sobre você. Na semana passada, você estava
desanimado e em uma posição enfraquecida e é quando o inimigo ataca .

“Pela sua fraqueza, o seu inimigo avança e sabe que se ele pode te deixar com medo, ele está
mais perto da vitória. Sem medo, é difícil ser derrotado por um oponente. Agora, eu te enviei
sinais na sexta-feira.

“Primeiro, neve fresca foi enviada. Então, o que isso significa? Em segundo lugar, foi um dia
ensolarado e brilhante. Uma chama tem sombra? Terceiro, a águia que você viu parecia
inatingível com a lente da câmera. Erin, eu sou a águia e você viu isso três vezes antes ou
depois de cada sinal.

“Quarto, três veados estavam pastando no campo, mas você estava ocupado tentando
fotografar a águia e não viu que o veado estava embaixo dela. Isso é bom porque eu sou a
águia e estou sobre seus filhos.

“Quinto, o som do rio rugia perto de sua casa. Era reconfortante e sinistro, pois era muito mais
alto do que o normal. Você não podia ver porque estava sob os bancos de neve. Você podia
ouvir, mas não podia ver.

“Sexto, dois pardais voavam ao sol e na neve, mas eram rápidos demais para serem
capturados com suas lentes. No entanto, você notou os 'diamantes' na neve por causa deles.
Você também notou que, embora fosse inverno, os galhos e as árvores estavam todos bem
vivos. Estes não estavam mortos, mas apenas dormindo.

“Sétimo, e este foi o maior e uma promessa, você viu um corvo do tamanho de uma águia e
representou uma falsificação de mim. Seu corvo é um tipo de ferreiro e este velho corvo foi
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abatido. Na verdade, ele teve sua asa cortada por um anjo enquanto zombava da águia. O
corvo voou sobre sua propriedade e foi atingido. ”

Eu imediatamente me lembrei da imagem exata de mim dirigindo pelo enorme corvo no meu
caminho para casa. Era tão incomum que eu realmente parei para observá-lo.

Jesus: “Você se lembra que o corvo tentou se afastar de você de barriga para baixo quando
você saiu do carro e caminhou em sua direção? Quando você fez isso, outros corvos
começaram a circular sobre você e gritar com você e pareceram aparecer do nada.

“Havia dez corvos ao todo e eles tentaram distraí-lo para que o grande corvo pudesse fugir
para um lugar seguro. Em vez de ficar com medo, você orou em voz alta em sua linguagem de
oração e, por causa de sua oração, imediatamente os corvos foram ordenados a fugir em Meu
nome.

“Você voltou vinte minutos depois para tirar fotos deste poderoso corvo velho que era do
tamanho de uma águia. O corvo estava mancando pela estrada quando o viu e tentou mancar
subindo uma ladeira escorregadia para escapar de você.

Você então tirou fotos e o corvo não gostou disso e foi se esconder, pois era um pássaro
orgulhoso. Os outros corvos continuaram a brigar com você, mas eles não podiam fazer nada
porque você é Meu e eu ordeno anjos a respeito de você e seus filhos. ”

Eu: “Senhor, não fazia ideia que me tinhas dado todos estes sinais e só pensei que o corvo era
interessante. Minha filha estava comigo para testemunhar este evento e foi realmente notável. ”

Jesus: “O que aconteceu quando o Kingfisher atingiu sua janela?”

Eu: “Ele morreu enquanto minha filha e eu orávamos e esperávamos revivê-lo. Eu lamentei a
perda deste lindo pássaro. Até o memorial de minha mãe, eu não tinha ideia de que esse
pássaro, o Kingfisher, estava em um de seus poemas favoritos, lido por meu irmão a seu
serviço. Foi um sinal para mim, em retrospecto, que você estava prestes a chamá-la de casa. ”

Jesus: “Sim, mas você não sabia na época, embora soubesse desses outros sinais. Erin, não
há nada para você fazer aqui, pois Minha proteção está sobre você.

“Quando você começou suas visões e sonhos, um caminho foi dado a você e estava coberto
com neve branca e fresca. Isso significa que o seu caminho para o céu é puro. Quando a
escada apareceu, os anjos guardaram seu caminho com espadas.

“Então os demônios se enfureceram e vieram atacar os anjos que os protegiam, com sorte para
criar medo em você para que fosse impedido de vir a Mim. As espadas do anjo criaram um
dossel sobre você e uma cúpula cobriu isso. Tudo isso foi para protegê-lo das visões, cheiros e
sons da guerra celestial.
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“Erin, você teve permissão para ver apenas o suficiente para saber que eu protejo aqueles a
quem chamo. Então enviei Breakthrough para levá-lo até Mim na escada. Ordenei anjos com
asas, poderosos, para protegê-lo do dragão em sua escalada.

“Cada vez que você veio, você viu hordas de demônios que buscavam sua destruição. Dia
após dia, eles tentaram acabar com você por todos os métodos possíveis. No entanto, o seu
amor por Mim era maior do que o seu medo deles e você insistiu em não saber o que viria de
nada disso. ”

Eu: Estendi a mão para abraçar Jesus. “Estou muito grato por tudo o que Você fez por mim.”

Jesus: “Erin, você é amada por mim e não foi esquecida. Por favor, permaneça alerta, mas
também alegre-se porque o tempo da comissão de seu ferreiro está chegando ao fim
dramático. A escrita agora está na parede para todos os seus inimigos e não apenas para um.

“'Mene, Mene, Tekel, Upharsin'; ele foi numerado, pesado e dividido. Deus numerou seu reino,
acabou com isso e ele foi pesado na balança e considerado deficiente (Daniel 5:26).

“Seu reino será dividido e disperso entre seus inimigos, pois ninguém divide a propriedade de
Deus e é bem-sucedido. Agora você viu uma figueira de sicômoro. Veja onde Bethany está
hoje. Não houve uma maldição colocada neste mesmo local? "

Eu: “Senhor, por favor, me perdoe, mas você agora está se referindo aos meus inimigos ou aos
de Israel?”

Jesus: “Os paralelos são os mesmos, pois você é perseguido implacavelmente e os ataques
não provocados continuam. Houve uma medida injusta usada contra você e o corvo representa
o que está para acontecer em breve com aqueles que vêm contra aqueles que são meus. ”

Ele permaneceu calmo e gentil. Ele não estava zangado ou emocional, mas em total controle.

Jesus: “Erin, esta hora é a hora da luta. Você não está lutando Comigo nem está lutando, mas
verá uma luta contra todos os filhos escolhidos de Deus. O figo de sicômoro será sacudido e
algumas frutas cairão.

“Você até viu as raízes do Sycamore homenageadas em vermelho sobre sua nação, então não
se surpreenda com o desenrolar dos eventos. É um momento de grande luta e os lados serão
tomados. Haverá um grande avivamento espiritual ao mesmo tempo que os problemas e
aqueles que perseverarem e persistirem neste tempo terão a Coroa da Vida eterna.

“Erin, você agora não luta com a carne, mas contra poderes invisíveis. Estou aqui, então clame
por Mim quando estiver aflito e Eu responderei. Ore por Israel e ore por este momento de
grande abalo diferente de qualquer outro momento da história. A parede foi construída para
dividir os dois, mas logo essa parede vai desmoronar. ”

Eu: “Senhor, estou com medo”.
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Jesus: “Não tenha medo e não se preocupe com o tempo e os tempos que virão. Está escrito
para que você entenda os sinais dados pelos profetas para saber quando. Por favor, não se
preocupe porque estou diante de você, ao seu lado e atrás de você em tudo o que você faz.
Permaneça em Mim e Eu permanecerei em você. Mantenha os olhos abertos e fixos em Mim,
pois estou com você. ”

Eu: Eu o abracei. "Eu te amo, Senhor. Obrigado por Seu encorajamento, sinais, maravilhas,
sonhos, visões, provisões e grande amor. Somos tão abençoados por Você. ”

Jesus: “Eu tenho você. Não se preocupe, pois enviei ajuda. Você será abençoado. ”

Sonhe…

MINHAS fotos dos galhos de neve, corvo velho, águia voando e três veados estão nas
respostas abaixo…
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