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Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Por favor, continue a
curar e abençoar a todos nós enquanto continuamos a batalha nestes tempos sombrios.
Agarro-me às tuas promessas porque, em tantos dias, me pergunto se estou no caminho
certo e na direção que tu desejas, mas principalmente quando me deparo com
obstáculos intransponíveis.

Pai, eu sofri esta semana. Estou quebrantado por meus filhos ao caminhar com eles por
tantos anos em tantas lutas. Conheço seus corações e suas obras e acho difícil ficar
impotente para remover sua dor ou, melhor ainda, curar suas aflições.

Na noite de anteontem, eu estava angustiado porque meu filho mais velho havia sido
preterido para um evento social. Embora eu não possa explicar, padre, o senhor sabe de
tudo isso. Fui para a cama na sexta-feira à noite, chorando de coração partido ao me
lembrar da promessa de seu futuro quando eram crianças. Eu tinha imaginado grandes
coisas para cada um deles.

Claro, sendo uma típica mãe cristã mais jovem, minhas esperanças eram que elas se
tornassem pastoras, líderes, médicos, arquitetos e assim por diante, e a lista era longa.
Em vez disso, e à medida que progredíamos com a vida, meus filhos lutaram. Eu sabia
onde essas lutas tinham se originado e sua causa raiz, mas estava impotente para fazer
qualquer coisa.

Ao meu redor, os filhos dos meus amigos na igreja que tinham a mesma idade dos meus
filhos atingiram um marco após o outro de crescimento. Com o passar do tempo, e por
causa de nossas circunstâncias bastante peculiares, os amigos acabaram simplesmente
parando de ligar.
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Parece que os deixamos desconfortáveis   no estado em que estávamos. Por ter perdido
meu status na sociedade e, àquela altura, até minha estabilidade financeira, fui
considerado fora do favor de Deus e mais uma mancha para eles.

Minha luta, Pai, foi expressa a Você porque eu não tinha marido ou pai terreno para me
aconselhar. Às vezes, eu sentia que estava perdendo as esperanças e até meus
batimentos cardíacos ficavam irregulares. Orei ao Senhor: “Pai, meus filhos precisam de
mim. Por favor, não me leve ainda. Por favor, me sustente. ”

Eu então continuei com mais lesões e problemas cardíacos, mas ainda assim fui
sustentado por Você. No entanto, mesmo aqueles amigos que disseram que sempre
estariam lá para um 'check in' rápido por meio de uma ligação telefônica estavam se
tornando cada vez mais difíceis de contatar. Eu agora não tinha esperança e realmente
nenhuma ajuda verdadeira.

Eu orei ao Senhor de joelhos, Pai, mas não pude ouvi-Lo. Eu ainda acreditava em Você,
mas minha saúde estava diminuindo. Com nossos recursos também diminuindo
rapidamente, fui forçado a tomar decisões com um coração de puro amor por meus
filhos, às custas de todas as minhas necessidades pessoais.

Eu me arrependeria mais tarde, pois agora o inimigo havia me esquartejado e me
isolado. O inimigo havia removido tudo o que eu amava e me atacou enquanto eu era
incapaz de fazer escolhas acertadas.

Agora sei que o Senhor permitiu tudo isso para o bem de mim e de meus filhos, mas, às
vezes, Pai, e depois de tantos anos, ainda me pergunto. Por favor, perdoe-me, Senhor,
porque sou grato por tudo o que o Senhor fez, mas só preciso da única coisa pela qual
orei por meus filhos desde que eram pequenos.

Pai, meu filho mais velho está agora com 18 anos. Por favor, tenha misericórdia. Por
favor, Senhor, como eu sei que Você pode fazer qualquer coisa. A Escritura declara que
'nós, crentes comuns, seremos capazes de obras ainda maiores' do que o que está
escrito no capítulo 14 de João.

Pai, por favor, não se esqueça das promessas que me deu. Eu, por sua vez, dei Suas
promessas a meus filhos, em que a fé deles em Suas promessas às vezes é ainda maior
do que a minha. Eles às vezes até olham para mim com inocente admiração e fazem a
pergunta que se aproxima: 'Quando, mãe?'
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Quando meu único filho acorda de seus sonhos com Você curando-o, fica tão
entusiasmado com o que Você está prestes a fazer que fico com os olhos cheios de
lágrimas. Pai, todos nós somos como crianças. Todos nós O amamos e ansiamos pelo dia
em que transformará o nosso luto em dança.

Assistimos a um filme juntos ontem à noite depois que me senti levado a convidar
qualquer pessoa que quisesse assistir para vir e se juntar a nós. Normalmente pesquiso
conteúdos de filmes na Internet antes de assistir, mas não tive acesso a isso nesta noite
em particular.

Independentemente disso, eu avisei todos os homens da casa que era um romance e não
seu programa de ação favorito. Em meio aos resmungos e resmungos, todos os sete de
nós, incluindo meus meninos 'exigentes', assistimos a este filme juntos.

A história começou com um jovem bonito que era extremamente em forma,
bem-sucedido, engraçado e rico. Ele estava correndo para um compromisso atrasado
para o trabalho e, na pressa, não viu uma motocicleta se aproximando.

O filme então avançou para dois anos depois, quando ele agora estava paralisado e em
uma cadeira de rodas como resultado do acidente. Este homem foi agora torturado por
memórias de todas as suas façanhas, sucessos e aventuras passadas.

Como este homem tinha pais muito ricos, os cuidados pessoais prestados a ele foram
completamente de primeira qualidade. No entanto, devido à sua atitude pobre e língua
afiada, ele passou por vários cuidadores até que finalmente uma garota de olhos
brilhantes e alegre, alguns anos mais jovem do que ele, foi contratada como sua
assistente pessoal.

Embora este homem também tenha sido bastante cruel com a garota no início, ela
continuou a tentar de tudo para mudar a atitude dele. Finalmente, ela foi capaz de
fazê-lo sorrir, rir e se envolver na vida. Até agora, foi uma bela história de amor se
desenrolando.

No entanto, em um determinado dia, a menina descobriu que o jovem havia feito
arranjos para voar para a Suíça para ser sacrificado nos próximos seis meses. A garota
então abordou os pais do homem para ver se eles estariam dispostos a financiar suas
tentativas de fazê-lo aproveitar a vida antes que ele acabasse com ela ou, melhor ainda,
talvez até mesmo fazê-lo mudar de ideia.
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Os pais concordaram com ela que ele deveria se divertir, então ela fez de tudo para
ajudá-lo. Apesar de todos os seus grandes esforços, ele simplesmente não conseguia
superar o que era antes. Apesar de tudo que ela tinha feito, ela não era o suficiente para
ele e ele ainda assim foi para a Suíça para acabar com sua vida. No final, o filme foi de
partir o coração.

Enquanto assistia ao filme, esperava que ele mudasse de ideia por causa da bela história
de amor que se desenvolveu entre os dois personagens principais. Pelo menos este foi
um momento ensinável que, não importa o que aconteça, alguns seguirão seus próprios
caminhos e que o poder do amor nem sempre será suficiente para fazer com que
aqueles de quem gostamos mudem de ideia.

Pai, meu sonho de duas noites atrás era sobre transformação e cura. Você estava me
mostrando as Escrituras e o que suas palavras significavam e significam agora. Eu te
amo, pai, por favor, não se esqueça de nós. Embora lutemos contra coisas que não
vemos ou entendemos, por favor, mantenha-nos na direção certa, sempre indo em
direção a Você em tudo o que fazemos.

Eu te amo muito e meus filhos têm muita esperança em você. Por favor, mantenha seus
corações continuamente em Você em tudo o que fizerem. Às vezes, quando eles estão
quebrados, por favor, fale com ternura com eles e ensine-os os caminhos que devem
seguir.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no caminho perto do banco ao lado da nascente borbulhante olhando para o vale
de Deus. Com base na posição do sol nascente, faz apenas alguns minutos desde a
última vez que estive aqui, mas agora faz seis dias desde a minha última visita.

O céu estava lindo e cheio de dourados, rosas, roxos e azuis. Os cheiros eram
perfumados e eu podia sentir o cheiro de outono. No entanto, e veja só, eu também
podia sentir o cheiro da primavera. Como isso foi possível?

Os cheiros perfumados de flores, sândalo e fumaça de madeira encheram o ar. Fechei os
olhos para imaginar qualquer lugar na Terra onde alguém pudesse encontrar esses
cheiros maravilhosos juntos, mas não conseguia pensar em nenhum. Com meus olhos
fechados, ouvi o som da primavera borbulhante.

O som me lembrou que eu estava com sede, então me aproximei e bebi da rocha com a
nascente do Rio da Vida. Depois de tomar vários punhados, finalmente coloquei minha
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boca sobre a fonte para beber diretamente. Não percebi o quanto estava seco e com sede
até começar a beber da fonte de Deus. Quando terminei, fui até o banco para me sentar.

Eu: “Obrigado, padre, por este lindo lugar. Obrigado por me convidar. Perdoe-me
quando não vejo Você trabalhando em nossos problemas. Perdoe-me por minha falta de
visão às vezes. ”

Então, abri minhas mãos e comecei a cantar em minha língua de oração com todo o
meu coração. Então, de dentro da minha barriga, senti algo como água correndo. Tudo
começou perto do meu intestino e saltou para cima. Foi maravilhoso e, curiosamente,
quase como uma cócega. Eu senti como se estivesse molhando meu coração, meus
pulmões e meu sangue.

A palavra 'unção' veio a mim, mas não me lembro o que significa. (Observe que a palavra
'unção' é definida como 'o ato de ungir como um rito de consagração ou cura'.)

Enquanto estava sentado ali, literalmente senti água se movendo em meu torso. Foi
maravilhoso e revigorante. A água subiu mais e mais até que finalmente começou a
jorrar do meu corpo. A água começou a sair pelos meus ouvidos, nariz, olhos e boca.

Agora, é importante para mim notar aqui que este era um fio d'água destinado a
refrescar e certamente não estava jorrando e parecia torrencial. Na verdade, de forma
alguma isso era irritante, mas sim delicioso. A água que estava sendo liberada fez
cócegas em mim, então continuei esfregando meu nariz, engolindo e inclinando minha
cabeça para tirar a água de minhas orelhas.

Eu estava rindo de tudo isso quando senti uma mão em meu ombro. Virei-me para ver
Uriel parado ali em sua armadura completa com asas e os braços cruzados.

Uriel: Rindo. "Então, Erin, você bebeu demais?"

Eu: “Sim, Uriel, acho que estava com muita sede.”

Uriel: “Não se preocupe. Isso não foi causado por beber demais. Esta é a água que vive e
dá vida aos lugares desertos. ”

Eu: Rindo. "Oh, então minhas entranhas eram como o deserto?"

Uriel: “Vou deixar o Senhor responder isso. Você está pronto?"
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Ele chamou minha atenção para seu cavalo, então eu pulei e corri. O enorme cavalo
desceu para que eu pudesse alcançar facilmente os estribos. Uriel estava rindo da minha
empolgação em ir em outro passeio do Reino.

Eu: “Uriel, estou muito animado para ver Jesus hoje.”

Uriel: “O Rei está no campo, então espere.”

Só então, e na velocidade da luz, partimos. No entanto, desta vez nós circulamos de volta
para o leste do vale. Lá, em um prado abaixo de nós, vi um lindo rebanho de ovelhas.
Enquanto viajávamos para o leste, vi gado em mil colinas. As colinas variavam de
montanhosas a colinas verdes semelhantes a prados. Em cada um deles, havia também
gado.

Eu: “Uriel, isto é da Escritura e reconheço o Salmo 50:10 aqui.”

Uriel: “Erin, todo o Jardim de Deus é a inspiração para Suas palavras escritas. Assim
como fontes estão brotando em você, existe uma caneta-tinteiro para descrever o
indescritível. ”

Eu: Rindo. "Oh Uriel, Deus é tão incrível e não há nada e absolutamente ninguém como
Deus."

Uriel: “Bem, alguns aqui pensaram que sim, mas em breve Deus exibirá a Sua Glória. No
entanto, observe e escreva sobre o que é permitido por enquanto, para que outros vejam
isso através de suas páginas pelo poder de Deus. ”

Conforme continuamos, pudemos ver lindas florestas que eu nunca tinha visto antes no
céu e que nunca tinha visto antes na Terra. Abaixo de mim, vi caminhos intrincados, em
que alguns desses caminhos se cruzavam.

Então, à distância, vi enormes mansões que eram muito maiores do que as minhas, mas
mesmo assim não tive nenhuma inveja de mim. Em vez disso, senti uma alegria
completa por eles. Contei doze propriedades massivas ao todo, em que cada uma era
única, embora igual em tamanho.

Eu: “Quem é o dono dessas casas? Eles estão no Jardim de Deus? ”

Uriel: “Erin, você não sabe?”
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Eu não respondi porque estava muito surpreso com essas propriedades. À distância,
pude ver mais pequenas aldeias, lagos e outras propriedades. Percebi que esta era mais
uma parte do céu que eu não tinha visto antes.

Uriel então circulou e foi para o norte e oeste. Ao longe, vi a Cidade de Deus e era como
uma luz em uma colina e tão bonita. Ele então começou a descer em um campo de lírios
entre os campos de flores. O cavalo se abaixou e Uriel me ajudou a sair.

Eu: “Uriel, até onde fomos hoje?”

Uriel: Rindo. “A mesma distância da última vez. Erin, seu rei está no campo. "

Ele chamou minha atenção para o outro lado do campo. Jesus acenou para mim quando
o vi. Abracei o cavalo, acenei para Uriel e corri direto para onde o Senhor estava. Na
verdade, eu corri para Ele desta vez.

Eu olhei bem no ar e lá estava Uriel em seu cavalo voando e acenando para o Senhor.
Quando o Senhor acenou de volta para Uriel, eu rapidamente corri direto para os braços
de Jesus. Jesus era cerca de trinta centímetros mais alto do que eu, então minha
bochecha repousou em seu peito enquanto eu chorava em seus braços.

Eu: “Senhor, estou tão feliz por vê-lo novamente. Eu me perguntei se eu tinha
bagunçado tudo. ”

Ele me puxou para longe de Seu peito para olhar gentilmente em meus olhos cheios de
lágrimas.

Jesus: “Oh Erin, embora a tua mãe e o teu pai te tenham esquecido, não te esqueci e o
teu nome está escrito nas palmas das Minhas mãos… e, sim, são duas das Minhas
Palavras combinadas.”

Nós dois rimos disso porque Ele tinha acabado de usar Isaías 49: 15-16 e Salmo 27:10
juntos.

Jesus: “Erin, eu não posso fazer isso? Afinal, quem escreveu tudo isso para começar?
Agora, você está pronto para aprender ainda mais? ”

Eu: “Oh sim, Senhor.”
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Jesus pegou minha mão e apertou-a suavemente. Imediatamente estávamos em um
vinhedo.

Jesus: “A última vez estive no campo de trigo, mas agora estou convosco entre as
vinhas”.

Olhei em volta e vi camadas de cores em fileiras. Vi fileiras de vinho profundo, depois
vermelho, depois verde e púrpura e depois branco. As cores eram simplesmente
fantásticas.

Eu: “Não me lembro de ter visto tantas variedades de uvas antes.”

Jesus: “Há centenas aqui só nesta vinha. Aqui, há uma seleção infinita e sempre novas
variedades. Aqui tudo é aperfeiçoado, desde o solo até a rega do Rio da Vida, passando
pelo clima e pela colheita. Há abundância aqui e a uva está sob uma cobertura segura. ”

Ele estendeu a mão para pegar minha mão novamente e imediatamente estávamos em
um vinhedo terreno em algum lugar da Califórnia ou da Europa. Não sabia dizer
exatamente onde, mas era lindo.

Jesus: “Aqui fica complicado plantar uvas para vinho. Há muito a considerar. Existem
trabalhadores o ano todo. A poda de inverno da videira é feita com grande habilidade.
Então chega o momento em que a poda produz botões, em que os botões então
produzem flores.

“Nesta fase, os rebentos tenros devem ser protegidos das intempéries pelos
trabalhadores. Na verdade, um sexto da vida do tiro de concurso é travar a batalha com
forças externas. ”

Eu: “Oh, parece que são as duas primeiras pontes da vida.”

Jesus: “Em termos de vinha, isso pode ser dois meses. Da floração, as flores produzem
frutos. ”

Enquanto estávamos nesta vinha terrestre, o tempo foi acelerado para que Ele pudesse
me mostrar todos os diferentes estágios de crescimento.

Jesus: “Aqui, os trabalhadores clamam por decisões de 'copa', ou administrar o
resultado, observando as vinhas e o crescimento dos frutos. Isso pode significar
remover folhas, desbastar os brotos e posicionar a videira para o melhor crescimento.
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“Isso ajuda no equilíbrio entre sombra, sol e ar para o amadurecimento da fruta. Os
trabalhadores vão passando pela vinha. Cada linha é verificada quanto ao progresso e
informada ao proprietário do vinhedo ”.

Eu: “Isso soa como os anjos atribuídos a todos nós.”

Jesus: “Esta é uma observação excelente, mas o dono das vinhas celestiais, tanto na terra
como no céu, é ativo e supervisiona tudo. Aqui, algumas safras são desbastadas para que
as uvas cresçam em seu potencial máximo.

“Aí as uvas desenvolvem cor e sabor. Quando estão totalmente maduras, as uvas são
vindimadas manualmente à noite. Isso acontece do início de agosto até dezembro. ”

Eu: “Senhor, mas o Senhor me disse que não há vários Arrebatamentos”.

Jesus: “Sim, Erin, isso é verdade.”

Ele pegou minha mão novamente e estávamos de volta ao vinhedo Celestial. Havia uma
linda área de pérgula florida com um banco com vista para o vinhedo e a Cidade de
Deus, a Cidade Dourada, à distância. Ele acenou para que nos sentássemos.

Eu: “Senhor, esta é a visão mais linda que eu já vi. Os vinhedos são incríveis e as uvas
são como joias sob o sol. ”

Jesus: “Aqui tudo dá fruto. Erin, conte-me sobre o que lhe foi mostrado recentemente. ”

Comecei a me lembrar das últimas noites. Embora tenha havido vários sonhos, um
sonho em particular se destacou para mim.

Eu: “Senhor, tive um sonho em que me instruíaste e operaste através de mim com
perfeita clareza. Neste sonho, eu não poderia fazer nada sem você. Não tive medo
quando Você literalmente saltou para dentro de mim como água viva. Você me dirigiu
tão claramente.

“Então, e após um período muito curto, Você me transformou interiormente e me
curou. No entanto, eu não estava neste corpo celestial glorificado ainda, mas ao invés
disso, eu estava em meu corpo terrestre transformado e curado. ”

“Minha mente também se renovou porque percebi que não tinha mais conversas
internas negativas. Minhas células foram então renovadas, onde meu coração era como
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uma fonte. Existem tantas passagens bíblicas para apoiar tudo isso que não tenho
certeza de por onde começar.

“No meu sonho, eu era jovem no 'valor de face', mas ainda cheio de 'idade no
conhecimento'. Eu estava forte de novo e não havia mais decadência nem rugas. No
entanto, percebi que ainda tinha cicatrizes de minhas batalhas e cirurgias terrenas.

“Você então me levou a vários lugares para impor as mãos sobre alguns e então curou
ou transformou alguns deles. Percebi que muitos foram curados apenas de suas
enfermidades e que apenas alguns foram transformados. No entanto, para muitos
outros, Você simplesmente disse "não" tanto para a cura quanto para a transformação.

“Uma vez, e muito tempo atrás, eu tinha imaginado algo assim como Você prometeu,
mas tive pensamentos tolos como“ bem, vou mostrar a eles ”e outros pensamentos
mundanos semelhantes que glorificavam a mim em vez de Você. Claro, esse era um
pensamento errado.

“Percebi que, durante todo esse tempo de curas e transformações no sonho, Você estava
completamente no controle de tudo o que fizemos. Eu também percebi que esse tempo
foi antes do Arrebatamento. ”

Jesus: “Não te disse sempre que faria algo nos teus dias em que não acreditarias, mesmo
que me dissessem? Também não é pelas Minhas próprias Palavras, e mesmo como está
escrito, que aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu farei e fará obras
ainda maiores do que estas porque Eu vou para o Pai? ”

Jesus então apontou para si mesmo com ênfase!

Jesus: “Erin, estou aqui! Tudo o que você pedir em Meu Nome, Eu o farei, tudo para que
o Pai seja assim glorificado no Filho. Se você Me pedir qualquer coisa em Meu Nome, Eu
o farei. Oh Erin, se você apenas acreditasse. "

Eu: Agora chorando de novo. “Oh, Senhor, eu acredito em cada palavra que Você diz,
mas eu ainda me sinto tão maravilhado por ser considerado um vaso digno. Por favor,
ensine-me, mostre-me e controle-me se for necessário, mas, por favor, use-me.

“Eu vim até aqui e Você disse que nunca me abandonaria mesmo na minha falta, então,
por favor, Senhor, remova minha falta e me mostre. A princípio pensei que a Escritura
da qual você fala em João 14 era destinada aos discípulos, mas nunca pude entender
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porque ninguém depois de Você fez o que Você falou e ninguém antes de Você também
fez. ”

Jesus: Rindo. “Neste caso, Meu Pai é a videira, Eu sou o ramo e tu és o fruto. Erin, você
está pronta para dar seus frutos? "

Eu: “Acho que sim, mas por favor me ajude a entender.”

Jesus: Ele apontou para a vinha. “Pense nesta vinha. Esta vinha tem dono,
administrador, trabalhadores e quem bebe vinho ou testemunha a qualidade da
vindima. Há também consumidores ou bêbados e aqueles que se gabam e falam como se
tivessem conhecimento da vinha e da colheita, mas não têm. Agora, o que foi que você
disse? "

Eu: “Bem, no meu sonho, Você me disse ou eu disse aos outros ou Você disse aos outros,
me perdoe ...” Ele riu. “… Que havia trabalhadores e Você, Senhor, administra nosso
trabalho. Você declarou que alguns que foram curados e não transformados foram
testemunhas dos milagres de Deus e testemunharam suas obras.

“No entanto, as 'Duas Testemunhas' são diferentes, separadas e especiais e estão
realizando milagres, sinais e maravilhas que são diferentes e apresentados desde o
início. Eu sou apenas um trabalhador para você. ”

Jesus: “Você se lembra de mais?”

Eu sim! Às vezes, eu queria continuar a curar pessoas, mas primeiro tive que parar e
descansar em vários lugares. Em uma ocasião, eu estava em um centro de cuidados para
adultos e Você me fez curar muitos. Como eu era apenas um vaso, fiquei esgotado ou
cansado. Você então me instruiu a descansar por dois dias e levantar do descanso no
terceiro dia.

“Eu então me senti recarregado no terceiro dia de minha exaustão. Também me lembro
de ter recuado quando as pessoas começaram a me adorar, mesmo depois de eu ter
mandado parar. Eu proclamei para eles que não era nada sem Ti e até expliquei que
frutas não podem ser boas para comer fora do galho e da videira, mas muitos não
entenderam isso.

“Ouvi então acusações sobre cirurgia plástica e outras coisas para desconsiderar Seu
milagre de transformações. Isso ocorreu apesar do aumento do grande número de nós,
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trabalhadores, aqueles que foram curados e transformados, aparecendo, assim como as
testemunhas, aqueles que foram curados, mas não transformados, para depor.

“Por fim, os anjos vieram com Você e Você reuniu todos nós, trabalhadores e
testemunhas, e nos trouxe dos campos. No entanto, as Duas Testemunhas
permaneceram em Jerusalém depois que fomos levados. ”

Jesus: “Então Erin, você está pronta?”

Eu: Chorando. “Estou pronto para o que vem a seguir, Senhor. Só espero ser um
trabalhador ou uma testemunha. ”

Jesus: Rindo. “Eu sou tão cruel a ponto de dar a você este sonho apenas como um
exemplo para os outros? Erin, realmente? "

Ele tinha os braços cruzados enquanto sorria. Rindo, Ele amorosamente apontou para
mim e gentilmente falou em um tom de provocação.

Jesus: “Agora, Erin, não me deixe podar você ...”

Eu: Rindo. “Oh não, sinto muito, Senhor, eu estou bem. Estou bem e acredito. ”

Jesus: Sorrindo. “Bom, Erin, agora aceite isso enquanto eu dou a você o que você pediu.
Você perguntou em Meu Nome? ”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “As minhas fontes estão em ti; agora alegra-te. Erin, você também é uma
guerreira. Quem é um guerreiro? ”

Eu: “Não tenho a certeza. Acabei de ler uma Escritura de Isaías 13, mas eu também
estava lendo o12.th capítulo Foi uma Escritura que você colocou em meu coração para
me dar esperança em minhas circunstâncias difíceis. Quando terminei de meditar nas
tuas promessas, ouvi-te dizer: 'Continue a ler, porque este tempo está prestes a chegar.'
”

Jesus:“ Estas palavras são boas. Agora o12th capítuloé você agora onde você está. Em
seguida, vem o13º capítulo, no qual você é um novo tipo de guerreiro com um propósito
divino. Leia o capítulo inteiro para ver que esses tempos estão sobre você agora. Há uma
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mensagem clara, pois os tempos das Palavras do profeta estão finalmente dando à luz e
agora estão se desenrolando diante de seus olhos.

“Erin, isso é o suficiente por hoje, mas não se preocupe porque esta batalha não é sua.
Não tenha medo de onde vem sua ajuda? Eu te amo e Minha fonte está em você. Você se
tornará um jardim bem regado. ”

Ele sorriu e beijou minha testa.

Sonhe…
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