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Sonho 228 - Jesus e o Pequeno Jornal Vermelho
recebido sexta-feira, 9 de dezembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que o Senhor fez por todos nós! Que semana incrível foi.

Primeiro, algumas informações sobre meus sonhos recentes. O Senhor me levou a uma
jornada bastante pessoal esta semana. Eu tenho me encontrado com Ele todos os dias
por causa de coisas naturais que aconteceram a nossa família, amigos e a mim
pessoalmente.

Eu questionei o que o Senhor estava fazendo e me perguntei, com base em meu zelo
implacável por Jesus e minha busca por respostas, que talvez eu estivesse até 'perdendo
minhas faculdades'. No entanto, Jesus foi rápido em corrigir meus pensamentos e me
trouxe de volta ao que Ele estava fazendo aqui e agora.

Na sexta-feira passada, eu estava com meu filho mais velho em uma mercearia para
encontrar um bolo de aniversário para ele. Eu tinha acabado de pegar meus outros
adolescentes e eles também estavam no carro comigo. Enquanto caminhávamos para o
caixa, passei por um carrinho com uma criança dentro e o menino olhou para mim.

Quando ele fez isso, de repente senti uma ondulação na atmosfera que simplesmente
não consigo explicar. Era semelhante a 'déjà vu', mas uma versão muito mais longa. Esta
criança de repente parecia com meu filho mais novo e o garotinho estava usando a
roupa exata que meu filho tinha usado em uma viagem que eu fiz no ano 2000.

A roupa que esse garoto estava usando agora era uma pequena roupa azul de inverno
com um chapéu com abas de orelha, assim como eu tinha meu filho mais novo naquela
época. O menino olhou para mim e ouvi a palavra 'mamãe', que era a única coisa que
meu filho falava há vários anos.

Parei meu carrinho e olhei para o menino, mas o fiz o mais naturalmente possível,
dadas as circunstâncias. No entanto, ainda deve ter parecido estranho, pois meu filho
mais velho comigo na loja percebeu minha reação e ficou preocupado comigo.
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Filho: “Mãe, você está bem? O que há de errado?"

Quando me virei para olhar para o menino, ele não era mais meu filho mais novo.
Enquanto o menino estava usando uma roupa semelhante à do meu filho, percebi que
ainda era um pouco diferente.

Comecei a sentir uma onda de tristeza e doença varrer meu corpo e ficar branco como
um fantasma. Enquanto meu coração batia forte, meu filho começou a entrar em
pânico.

Filho: “Mãe, diga-me o que está acontecendo?”

Eu então comecei a compartilhar o que aconteceu enquanto ele me ajudava a voltar para
o carro com nossas compras. Quando me sentei no banco da frente, outra onda se
abateu sobre mim e parecia que eu estava de volta ao ano 2000, mas rapidamente saí
dessa.

Embora isso parecesse não fazer nenhum sentido lógico, comecei a explicar às crianças
o que acabara de acontecer. Em seguida, fiz uma verificação rápida do meu estado de
saúde, mas percebi que não sentia nada de errado fisicamente comigo.

Por alguma razão, meu filho mais novo, que agora tem 17 anos, sentiu-se encorajado por
tudo isso. Ele então me perguntou o que estava acontecendo naquela época. Expliquei a
ele que ele e eu tínhamos viajado para ver sua avó em Idaho, depois que ela acabara de
terminar as sessões de quimioterapia.

Na época, minha mãe agora estava se sentindo enérgica novamente pela primeira vez
desde que fora diagnosticada com câncer no verão. Era por volta do Dia de Ação de
Graças e eu tinha acabado de vender minha última loja de varejo. Eu também era muito
feliz e saudável naquela época.

Este ano de 2000 em particular foi marcado por minha visão de Elijah e Enoch, seguido
por uma separação em meu casamento, o câncer de minha mãe, a venda de minhas lojas
de varejo e a morte de um amigo. Tudo isso serviu para desencadear a entrega de minha
vida ao Senhor enquanto chorava sobre todas as minhas perdas enquanto estava
sentado no Portland Rose Garden.

Quando voltamos da loja para casa, fui imediatamente ao Senhor. Ele me chamou para
procurar alguns itens, incluindo um pequeno Jornal Red partir de 9janeirodede2011 a
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31marçodede2011. Ele também me queria procurar uma foto do meu filho com a mesma
roupa azul que eu acabara de testemunhar na loja.
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Foi uma busca dolorosa para mim, mas logo encontrei o que procurava. No entanto, eu
então o conjunto de tudo de lado por alguns dias antes de voltar para o Senhor
novamente em 5dezembrodede2016. então eu depois tinha mais alguns sonhos, mas uma
em particular estava com a minha filha como um bebê.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente sentado ao lado de Jesus no céu.

Jesus: “Aonde você foi, Erin?”
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Eu: “Pesquisando, Senhor, pesquisando dolorosamente. Por que você me levou de volta
a este tempo? Eu estava feliz e meus filhos estavam felizes. Nessas fotos, eu tinha paz no
meu rosto. Minha mãe, mesmo com sua peruca devido aos tratamentos de câncer,
parecia tão feliz também. ”

Jesus: “Isso foi há dezesseis anos. Erin, não foi por acaso que a trouxe aqui. Esses foram
os tempos antes de seus problemas.

“Seus filhos lhe trouxeram a maior alegria e nunca me esqueci de como você se manteve
na brecha por eles e orou muitas vezes por cada um deles. Você abandonou tudo o que
tinha por eles, mesmo com todas as suas dificuldades, para que nunca precisassem se
preocupar e tivessem risos e alegria.

“Embora houvesse abuso feito a eles por outros, muito disso foi protegido por anjos e
suas memórias foram veladas. Em breve, seus filhos serão curados, renovados e
restaurados e você verá isso.

“Todas as suas orações foram ouvidas e todas as suas petições foram registradas. Seu
caso foi ouvido nos tribunais de meu pai. Vou restaurar tudo o que o inimigo roubou de
você. Essas fotos registram seus últimos momentos felizes antes de uma jornada épica.
Nunca esqueci sua jornada e me lembro de tudo isso.

“Mais importante, eu vi o começo do fim e vi o que foi feito a você que você não viu.
Segurei sua mão direita. ” Jesus pegou minha mão. “Erin, seus filhos e filha se lembram
de seus melhores tempos e sempre esteve com você.

“Seu coração sofreu tanto que foi partido e você nunca foi totalmente restaurado. Vou
restaurar seu coração e curar sua dor. A felicidade que você já teve é   apenas um
pequeno vislumbre do que estou prestes a fazer com você. Você vê o que eu fiz até
agora? ”

De repente, vi uma jornada épica do começo ao fim. Eu vi minha corrida, uma corrida
louca e sinuosa e uma jornada dolorosa. A certa altura, vi um trecho de deserto que
parecia interminável. Era estéril e meus lábios estavam ressecados.

O calor era tão forte que não chorei, pois toda a água havia sido drenada do meu corpo.
Doeu ver tudo isso. Então, vi eventos paralelos à minha raça. Era como um mapa, mas
em formato de filme. Era tudo tão difícil e eu estava tão sozinho.
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Em seguida, passei os próximos dias cuidando de alguns problemas do inimigo que o
Senhor me instruiu a resolver. No entanto, Ele também me levou a ler todo o pequeno
Red Journal novamente, um registro doloroso que abrangeu um período de três meses
inteiros em 2011.

Foi muito doloroso porque eu não tinha ouvido o Senhor naquela época. Eu só tinha
orações, petições e registros do que estava acontecendo. O Senhor então me instruiu a
compartilhar este Diário Vermelho para meu marido ler também. Eu, então, voltou para
o Senhor ontem, 8dezembrodede 2016 ...

Querido Pai,

a viagem dolorosa que tomei foi um solitário, mas você estava sempre lá comigo. Depois
de ler meu pequeno Red Journal, quase não há palavras. Obrigado por ser o autor da
minha vida de fé.

Sei que minha vida não teria valor sem os presentes de meus filhos e as provações que
suportamos. Embora não sejamos perfeitos, somos perfeitos para seus propósitos. Dito
isso, tudo o que posso dizer é, uau, que dor. Eu estava prestes a perder meus filhos
porque não tinha mais dinheiro para continuar lutando.

Meu personagem foi questionado e minha sanidade foi julgada. Minha saúde foi
examinada e meu apartamento foi etiquetado. Minha própria capacidade de trabalho
era um prejuízo, mas, sem um emprego, eu não poderia sustentar a mim e aos meus
filhos e os perderia com isso.

Meus filhos foram tirados momentaneamente de mim e houve até uma grande batalha
para apenas manter minha filha. Mesmo assim, parecia que eu ainda iria perdê-la
também. Eu era uma marionete em um teatro horrível, tudo aparentemente controlado
por meu inimigo e aparentemente para seu prazer e deleite. Eu sofri muito durante esse
tempo.

Se eu tivesse permanecido no estado anterior em que residia e não tivesse me mudado
para o estado de Washington, estaria mais seguro e poderia lutar de uma posição muito
mais forte. No entanto, eu não tive nenhuma liderança e me movi. Eu paguei, padre, e
como paguei caro.

Este Red Journal foi um pequeno instantâneo da batalha. A dor do meu coração estava
marcada nessas páginas. Eu não conseguia dormir e estava agitado e assustado. Eu sabia
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que meu coração iria falhar se eu perdesse meus filhos. Para piorar as coisas, eu estava
sozinho e isolado.

Minha vida inteira foi exposta em documentos judiciais. Todas as minhas realizações
foram distorcidas e, de alguma forma, agora pareciam egoístas e sem coração. Todos os
meus sacrifícios deveriam parecer movimentos calculados, supostamente porque eu era
mau de acordo com todos os falsos testemunhos de meus inimigos. Oh, Senhor, a lista
de acusações era tão longa.

Porém, mesmo em tudo isso, eu vi algo, algo que nunca havia notado antes. Você, padre,
respondeu minhas orações. Você nem sempre respondeu minhas orações
imediatamente, mas sempre as respondeu fielmente e na hora certa.

Quando li este Diário Vermelho da dor novamente, de repente pude ver não apenas o
problema, mas Você no trabalho. Meu filho mais novo e minha filha foram devolvidos
totalmente para mim em setembro de 2011. Meu filho mais velho foi liberado para mim
três anos depois, em 2014.

Pai, Você devolveu todos os meus filhos para mim assim como prometeu, mas eu não
consegui ver no começo, então por favor me perdoe. Você tem feito tudo de acordo com
seus planos e seu tempo e é sempre perfeito, apesar das minhas reclamações.

Abençoe-o, Pai, pois não existe 'Pai' maior do que Você. Você não apenas devolveu meus
filhos, mas também nos sustentou durante alguns momentos muito difíceis. Você
continua a nos sustentar. Eu te amo.

Fui então chamado de volta para me encontrar com Jesus novamente.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu: “Senhor, ainda preciso da Sua ajuda. Você poderia me curar logo, Senhor? Você
criou pérolas com brilho e profundidade de cor. Você criou a beleza das penas de um
pavão e até de um pequeno beija-flor. Aqui, no Céu e em Sua presença, estou completo e
vibrante. Por favor, considere curar a mim e aos meus filhos. Por favor, Senhor, você
poderia me vestir como estou agora e como Você faz com os lírios do campo? ” (Lucas
12:27)

Jesus: Sorrindo. “Isso é uma coisa boa, mas você não tem paz ainda. Isso eu conheço
como seu coração ainda está perturbado. Você está bem preparado para receber isso,
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mas também bem preparado para não receber isso. Erin, estou prestes a fazer algo.
Você está pronto? Agora, você se lembra do que lhe mostrei há muito tempo? ”

Jesus me lembrou do Anel de Fogo e como ele se tornaria mais ativo. Assim que ele
baixou isso, recebi um alerta no meu tablet do meu aplicativo de terremoto. Eu olhei
para ele e li que um terremoto de 8,0 havia acabado de atingir Kirakira nas Ilhas
Salomão. Eu pesquisei o significado de 'kirakira' e descobri que significa 'brilhar' ou
'brilhar'.

Eu: “Este é um grande sinal, Senhor! Hoje, Senhor, hoje? "

Jesus: Sorrindo. “Eu sou quem digo que sou. Você está em Meus braços e sob Meus
cuidados. Eu não te esqueci! Seja forte e corajoso. Eu amo Você."

O Senhor estava brilhando tanto que eu mal conseguia distinguir Suas características
faciais. O sol parecia estar brilhando tanto ao seu redor que Ele parecia brilhante e
cintilante.

Fiquei esperançoso durante todo aquele dia enquanto esperava por algo, mas nada
aconteceu. Eu permaneci esperançoso a noite toda também, pois estava novamente
esperando por algo, mas ainda assim nada aconteceu. Então, acordei por volta das 3h15 e
levantei rapidamente. No entanto, voltei a dormir e fui chamado de volta para ele.

Jesus: “Erin, sobe.”

Agora eu era como uma criança de volta ao céu com Jesus. Ele estava novamente
brilhante e brilhante e parecia que Ele estava vestido de sol. Ele fez sinal para que eu me
deitasse na grama macia. Ele então me disse para começar, do topo da minha cabeça
com meu cabelo, para dar graças por minha vida e meu corpo, o vaso do meu Espírito, o
Conselheiro, em nós.

Agradeci a Deus pelo dom da minha vida e até por todas as minhas provações. Agradeci
a Ele pela dádiva de meus filhos e de suas vidas. Agradeci a Ele pelo presente de meu
marido e sua vida. Agradeci a ele por meus sonhos e visões.

Agradeci a ele por meus amigos, parentes e suas famílias. Agradeci a Ele por tudo o que
Ele me deu para me manter cada vez mais forte. A seguir, agradeci a Deus por tudo o
que Ele fez do início ao fim, mas principalmente por ter enviado Jesus para me salvar e
para nos salvar!
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Ele então me colocou de pé e me ajudou a ficar de pé, pois agora eu era incapaz de ficar
de pé sozinho. Meu corpo estava mole quando Ele me colocou em Seus braços. Ele então
pegou minha mão e colocou na minha cabeça.

Jesus: “Agora é hora de dar graças por este corpo. É hora de fazer as pazes com seu
corpo. Chega de guerrear com seu navio. Vocês dois devem se reconciliar. ”

Eu: Chorando. "Senhor, me perdoe, mas meu corpo sempre esteve em conflito comigo."

Jesus: “Sua carne mundana está em desacordo. Seu corpo não luta contra você, mas
você luta contra ele. Agora, agradeça, pois seu corpo tem estado com você durante essas
guerras e não falhou com você, embora você veja as cicatrizes.

“Você conhece os efeitos que seus problemas tiveram. Mesmo que você não tenha
passado por uma guerra no campo de batalha, e mesmo se você tivesse, você ainda deve
fazer as pazes com este corpo que lhe foi dado. Você deve perdoar seu corpo, pois é um
presente. Você se esqueceu que nele está meu grande tesouro, seu coração. Agora
vamos fazer as pazes hoje! ”

Eu: Agora eu estava chorando de verdade aqui e enquanto escrevo isso agora. “Oh
Senhor, eu não posso me desculpar o suficiente. Perdoei todos os inimigos e reconciliei
meu coração e minha alma contigo, mas nunca perdoei meu corpo por me trair.

“Na verdade, eu o amaldiçoo mais do que sou grato. Eu brinco sobre isso e rio disso o
tempo todo. Eu zombo da minha idade e desprezo minhas rugas. Eu vejo os efeitos de
minhas provações e a cicatriz e protuberância acima de minha cesariana e amaldiçoo
isso, mas eu amo minha filha, o resultado divino.

“Estou com raiva da minha pele esculpida pelos efeitos da exposição ao sol na minha
juventude tola. Meus dedos mal conseguem escrever e minha cabeça em alguns dias mal
consegue se levantar. Eu olho para meu rosto e meu cabelo e estou muito triste com
minha perda.

“Minhas pernas não podem mais dançar como antes e há muito mais. Estou
atormentado pela dor da cabeça aos pés. Tenho saudades dos anos da minha saúde.
Minhas cicatrizes são muitas, assim como minhas batalhas.

“Órgãos foram removidos, as baterias mantêm meu coração batendo e uma dobradiça
mantém minhas vértebras juntas na minha espinha. O gasto foi astronômico e agora
murcho no lugar como uma flor. ”
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Jesus: Sorrindo. “Então, Erin, é hora. É hora de fazer as pazes e é hora de reverter as
maldições e abençoar este navio. ”

Ele começou a partir do meu cabelo e usou minha mão para repassar cada parte.
Reconheci as batalhas que cada uma dessas partes passou comigo e agradeci a Ele por
tudo isso. Começamos do topo da minha cabeça e então Ele me fez terminar com meus
pés.

Jesus: “Belos são os pés de quem anuncia a Boa Nova”.

Ele então me levou até o Rio da Vida.

Jesus: “Sei que te trouxe aqui muitas vezes, mas desta vez é diferente. Desta vez você é
novo. Desta vez, você é um com seu corpo e Eu sou Um com você. Você é uma nova
criação, Erin. Você está pronto? Venha!"

Só então, Ele me levou até o rio ...

Sonho acabado ...

Quando acordei, senti a necessidade de reconciliar meu corpo. Eu só sou grato por isso
quando serve a um propósito. Também só fico grato quando vejo alguém incapaz de
andar ou de ver. Estou tão chateado que nunca reconciliei as maldições que coloquei
sobre mim mesmo com meu corpo. Portanto, hoje é um bom dia. Hoje é um dia de Deus.

O Senhor exige que todos nós sejamos gratos e façamos as pazes. Junte-se a mim hoje.
Ele está prestes a fazer algo com todos nós, então devemos nos preparar totalmente.

Amor e bênçãos,Erin

a reação do marido deErin ao ler o Red Journal:

Este diário foi extremamente difícil de ler, pois os ataques a Erin foram implacáveis,
falsos e injustificados. Eu me senti impotente enquanto lia tudo isso, pois desejava
muito estar ao lado dela para defendê-la. No entanto, o Senhor tinha planos diferentes e
eu sabia, ao ler isso, que tudo isso fazia parte do processo de fazer de Erin quem ela é
hoje. Por isso, sou grato.

Ao ler este diário, fiquei tão triste por viver suas batalhas nessas páginas que chorei.
Não é algo que faço todos os dias, mas foi tão doloroso de ler e tão descritivo das
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batalhas, que não tive escolha a não ser continuar enxugando as lágrimas para poder
ver e continuar lendo.

Qualquer 'inveja' que eu possa ter tido de não ter sido eu quem poderia ter esses sonhos
com o Senhor desapareceu imediatamente enquanto eu lia. Rapidamente percebi que,
para ser usado plenamente pelo Senhor e ter um coração de ouro, grandes coisas eram
esperadas, mas também que o ferreiro teria que ser usado para martelar primeiro toda
a escória.

Eu sabia que isso não era algo que eu poderia ter lidado com a graça e o amor com que
Erin lidou. Fiquei surpreso ao ver como ela voltava para Deus vez após vez durante
essas batalhas, mesmo quando parecia que Ele estava surdo aos seus apelos. De certa
forma, esse diário me fez amá-la ainda mais, se é que isso é possível.

Também me fez querer vingança pessoal contra seus inimigos, inimigos que nunca
paravam de atacá-la com onda após onda de problemas. Esses inimigos realmente
nunca descansaram ou deram a ela qualquer tempo para descanso ou paz.

No entanto, enquanto orava sobre tudo isso, de repente percebi mais uma vez que a
vingança realmente pertence totalmente ao Senhor e que eu tinha que entregá-la
totalmente a Ele. Senti um chamado para orar:

Obrigado, Senhor, por me abençoar com esta mulher maravilhosa e esposa amorosa.
Mesmo agora, enquanto digito este depoimento, lágrimas enchem meus olhos mais uma
vez, ao perceber o quanto Você me abençoou ao trazer minha esposa, meu presente
perfeito, escolhido a mão por Você e somente por Você.

Senhor, eu peço, não, eu agora imploro a Você para reverter tudo o que o inimigo
roubou nestes anos dolorosos e em breve. Sim, sempre no Seu tempo perfeito, mas oro
para que Você responda e cumpra todas as Suas poderosas promessas a Erin muito em
breve, pois estou desamparado para fazer qualquer coisa por ela sozinho.

Agora percebo que sou apenas um homem pequeno e que só você pode fazer isso.
Portanto, peço tudo isso em Seu Precioso Nome, somente no Nome de Jesus, Amém!
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