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Sonho 255 - God, Jesus e Espalhando Semente Na Tempestade da
Batalha

Terminou na quarta-feira, 9 de agosto de 2017

Recebido no domingo, 6 de agosto de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família e meus amigos.
Eu já podia sentir o cheiro do outono no ar em julho. Isso parecia tão
cedo em comparação com o normal. Eu pensei que isso era apenas um
acaso, pois se tornou 'tipo verão' e quente imediatamente depois.

No entanto, ainda esta manhã, olhei pela janela e contei quatro árvores
diferentes que tinham folhas que já estavam ficando douradas e
vermelhas. Como isso é possível quando julho mal acabou?

Percebi que isso parecia ser particularmente prevalente nas árvores de
bordo. Se tivesse sido um verão chuvoso, talvez isso tivesse contribuído
para isso, mas a precipitação não foi nada fora do comum.

Continuei colocando comida do lado de fora para alimentar os lindos
passarinhos e os amiguinhos peludos que vêm nos visitar. No entanto,
notei recentemente que os esquilos e esquilos estão agora forrageando
como se estivessem prestes a nevar. Também notei algumas 'luas de
halo', que aprendi também podem ser um sinal de um inverno logo
brutal.

As borboletas monarca também estiveram aqui não há muito tempo, mas
parece que já partiram. Os vaga-lumes que estiveram aqui por cerca de
três a quatro semanas no início do verão também já se foram.

Os pequenos nuthatches estão recolhendo sementes de girassol e
enterrando-as nas árvores. No entanto, também vi dois pica-paus juntos
na mesma árvore. Disseram-me que isso é raro e também pode ser um
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sinal do inverno rigoroso que se aproxima. Logo percebi que os dois
pica-paus estavam lá para roubar o estoque de sementes de nuthatches.

Embora não saiba por que senti a necessidade de distribuir comida para
os animais neste ano em particular, continuei fazendo isso. No entanto,
tento fazer isso apenas ocasionalmente e sem nenhum padrão perceptível
para que eles não se acostumem comigo fazendo isso.

Porém, dada a urgência que vejo na maneira como esses bichinhos
parecem estar colhendo nozes e sementes, sinto que algo está chegando
e será brutal. O próximo sinal que procurarei é se as vespas e vespas
constroem seus ninhos mais alto do que o normal. Eles subiram no ano
passado e tivemos um inverno difícil.

Também tivemos um número recorde de bebês aranhas em nossa casa
este ano e eles estão por toda parte. Meu marido teve até que sair em
inúmeros massacres para que haja menos deles entrando em nossa casa
quando chover.

Tenho observado esses sinais incomuns no ambiente porque acredito que
Deus informa essas criaturas sobre coisas que estão por vir antes mesmo
de nós sabermos disso. Visto que essas criaturas são relativamente
tranquilas em comparação a nós, parece que elas estão mais
"sintonizadas" com Deus do que a maioria de nós.

Há séculos, os fazendeiros sabiam como procurar esses vários tipos de
sinais. Isso então os ajudaria a descobrir quando deveriam plantar e
colher suas safras com base na 'previsão do tempo da criatura'. Quanto
ao resto de nós agora, contamos com os boletins meteorológicos e eles
podem ou não nos avisar totalmente sobre o que pode estar por vir.

Tudo o que sei é que devo ir até Você em tudo agora. Os 'tempos' estão
chegando em breve. Nós sabemos disso através da Sua Palavra, as
palavras escritas dos Seus profetas. Tudo isso tem me deixado nervosa
ultimamente e sinto como se estivesse sendo agitada. Embora eu sinta
que estou esperando por algo no meu Espírito Santo, ainda não sei
quando ou como tudo isso vai acontecer.

Como resultado dessa leve inquietação, tenho sentido a necessidade de
buscar Deus cada vez mais em oração hoje em dia. Parece até que está
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surgindo um padrão na maneira como tenho orado no Espírito
ultimamente ...

● Primeiro, uma oração de gratidão;
● Em segundo lugar, uma oração de petição; e
● terceiro, uma canção de louvor.

O que é estranho é que nem sempre consigo entender a língua em que
estou orando, pedindo ou cantando. No entanto, no meu coração, sei que
o Espírito Santo está pedindo algo para todos nós de uma maneira
aparentemente urgente. De alguma forma, sei que é o Senhor fazendo
uma petição ao Trono de Deus em nosso nome.

No entanto, algo mais está acontecendo. Em meu Espírito e no fundo de
meu coração, tenho sofrido pelos perdidos. Embora eu ainda ore por
várias pessoas e por suas várias situações, pareço estar orando e
chorando pelos perdidos atualmente.

Na verdade, não posso explicar isso completamente, mas essa dor
costuma ser tão grande que eu mal consigo suportá-la. Eu verei um
evento que ocorreu e minhas emoções vão "crescer dentro de mim". Eu
simplesmente não consigo mais parar. Embora eu queira tanto ajudar
essas pessoas, parece que tudo o que posso fazer agora, em meu estado
atual, é continuar orando por elas.

A tristeza que senti é tão avassaladora que pedi ao Senhor, Pai, para me
fortalecer em breve. Pai, por favor, não se esqueça daqueles que
realmente não entendem. Em breve, muitas pessoas serão apanhadas
totalmente desprevenidas, sem saber o que está se formando.

Você me deu um sonho algumas noites atrás ... A

descrição do Sonho 1 começa (“The Roofless Houses”) ...

Eu estava andando por duas casas que tiveram seus telhados
completamente arrancados delas. Apesar disso, os ocupantes
continuaram a morar neles. Eles estavam simplesmente continuando a
viver ajustando-se à exposição ambiental, mas não estavam fazendo
nada para consertar sua situação.
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Enquanto olhava para uma das casas, reconheci uma mulher que conheci
um dia. Ela nos convidou para jantar e concordamos em ir. Assim que
chegamos em sua casa, percebemos que ela desconhecia totalmente seu
estado de precariedade. Ela era alegre e educada, mas eu poderia dizer
que ela não percebeu que agora estava exposta.

A descrição do Sonho 1 acabou…

Embora ainda tenhamos ido à igreja de vez em quando, desde que nos
mudamos para cá, não estabelecemos realmente um lar de igreja sólido.
Quando perguntei a Deus sobre isso, Ele nos informou que era por Seu
plano agora. Embora isso pareça ser contra o que eu sabia e que 'você
precisa de uma base de igreja', Ele me informou por que isso acontecia
por enquanto.

Ele começou me mostrando minha história nas igrejas. Eu me envolveria
bastante com as atividades da igreja, trabalho voluntário e outras coisas.
Quando terminei, tive muito pouco tempo para dedicar à minha família
ou, na verdade, ao Senhor.

Embora não possamos nos reunir na igreja com tanta freqüência agora,
Ele então apontou que também O adoramos mais agora do que nunca. Eu
realmente acredito que Ele nos fez fazer isso agora, pois não podemos
mais confiar na maior parte do que está sendo ensinado em muitas
igrejas hoje.

A maioria dos pastores agora está tentando ser tão politicamente correto
que nem mesmo fala sobre o pecado. Muitos cristãos agora acreditam
que 'uma vez salvo para sempre salvo' significa que eles podem fazer o
que quiserem quando se trata de pecar.

Bem, Saul já foi rei e ungido de Deus, mas seu ciúme de Davi, junto com
outras coisas, afastou seu coração de Deus. Corações podem se afastar
de Deus! Basta olhar para Judas. Enquanto ele caminhava com Jesus, ele
acabou o traindo.

E o Peter? Três vezes ele declarou a Jesus que nunca O negaria. No
entanto, ele fez exatamente isso e exatamente como Jesus disse que
faria. Sim, Jesus salva, mas também deve continuar a ser respeitado e
amado. Ele deve ser honrado e reconhecido como nosso Salvador, o
único Salvador que deu Sua vida por nós.
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Somos Sua Noiva e Ele nos chama de Seus amigos. Em troca, e porque O
amamos e ansiamos por fazer Sua Vontade, devemos resistir a cada dia
contra as tentações que nos são apresentadas. Temos então que fazer a
escolha de não participar da atividade pecaminosa que apenas
temporariamente nos satisfaz e nos leva a muito menos do que Ele nos
oferece.

Embora às vezes ainda possamos cair 'acidentalmente' nos velhos hábitos
e sucumbir ao pecado, devemos confessar isso imediatamente a Deus.
Devemos então nos arrepender para Deus e nos afastar disso. Então, e
por Sua graça e misericórdia curadoras, Ele nos aceitará de volta em
Seus braços.

Desafios e escolhas novos e diferentes nos são apresentados a cada dia.
Podemos fazer a escolha de entrar em Deus ou cair no pecado. É por isso
que é tão importante vestir a armadura completa de Deus todos os dias.

Sem Sua armadura, simplesmente não podemos resistir aos esquemas do
inimigo. Lute o bom combate e Deus verá seus corações e os
recompensará de acordo com suas ações e reações.

Eu posso realmente sentir que agora há uma grande separação
acontecendo agora. A frieza do mundo está crescendo extrema e mais
agora do que nunca. A dureza das pessoas nas redes sociais é incrível,
especialmente quando são anônimas. Não consigo me lembrar desse tipo
de comportamento quando eu era mais jovem.

Nas últimas noites, tenho estado extremamente desconfortável. Não
tenho conseguido dormir em paz e tenho tido poucas horas de sono
ininterrupto. No entanto, eu ainda tenho sonhos enquanto durmo e tive
mais dois sonhos ontem à noite… A

descrição do sonho 2 começa (“The Shallow Grave”)…

Era noite e eu estava dormindo em um lindo campo. Eu podia sentir o
cheiro maravilhoso de grama doce. Meu colchão era pequeno, quase do
tamanho exato do meu corpo, e estava colocado dentro do chão. No
entanto, achei isso engraçado, pois eu estava apenas cerca de 15
centímetros abaixo do solo, em comparação com os habituais '1,80
metros abaixo' de um túmulo típico.
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Enquanto eu descansava lá, observei as milhões de estrelas acima de
mim girarem no céu, mas no que parecia ser centenas de vezes mais
rápido do que o normal. Como Orion é tão perceptível, observei enquanto
ele se movia no horizonte à minha esquerda. Em seguida, passou por
cima e desapareceu no horizonte à minha direita. Assim que Orion
desapareceu, ouvi Sua voz!

Jesus: “Erin, é mais escuro antes do amanhecer. Eu estou aqui."

Eu me levantei do meu 'túmulo'.

A descrição do sonho 2 acabou ...

Assim que acordei desse sonho, olhei pela janela a tempo de ver um flash
épico de relâmpago iluminando todo o céu. O estrondo do trovão que se
seguiu rugiu tão alto que abalou toda a nossa casa. Meu marido e nossos
filhos foram despertados por ela. Foi o único trovão da noite.

Era tão alto que literalmente abalou todos os nossos 'ossos'. Foi uma
ocorrência tão notável que mais tarde descobri que cada um de nós,
incluindo nossos três filhos em casa, havia decidido individualmente
anotar a hora. Aconteceu por volta das 3 horas da manhã.

Depois de algum tempo, finalmente consegui voltar a dormir. Tive então
o meu segundo sonho da noite… A

descrição do Sonho 3 começa (“Pão Fresco, Pão Mofado”)…

Fui a um mercado para comprar pão. Este mercado parecia estar em um
país estrangeiro, pois as ruas eram feitas de paralelepípedos de tijolos
que raramente se vê nos EUA. Ao me aproximar de uma barraca de
padaria, percebi que havia dois pães muito diferentes à venda ali.

O primeiro pão era fresco e perfeito. Ainda estava quente porque acabara
de sair do forno. Em contraste direto, o segundo pão era duro e frio. Era
nojento e eu podia até ver mofo visível na base dele.

Embora o preço do pão fresco fosse um pouco mais alto do que o preço
do pão mofado, a diferença de preço parecia valer a pena para mim.
Mesmo assim, o pão mofado ainda tinha um preço relativamente alto pela
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qualidade em comparação com o preço do pão fresco, mas eu não
entendia por quê.

Enquanto o pão fresco custava US $ 5,00, o pão mofado ainda custava
US $ 3,99. Enquanto os pães frescos não estavam vendendo, os pães
mofados estavam vendendo loucamente. Os pães mofados estavam
vendendo tão rápido que a vendedora estava tendo problemas para
manter suas prateleiras abastecidas.

Fiquei absolutamente chocado com o grande número de pessoas fazendo
fila para comprar os pães mofados. Não havia uma única pessoa na fila
para os pães frescos. Quando a vendedora começou a ficar sem pães
mofados, percebi que ela estava começando a aumentar cada vez mais os
preços dos pães frescos intocados.

Embora o preço desses pães frescos tenha começado em apenas $ 5,00,
ela mudou para $ 6,00, depois $ 7,00 e finalmente para $ 12,00 em
muito pouco tempo. Rapidamente tirei meu dinheiro para comprar alguns
dos pães frescos antes que o preço subisse ainda mais. Como eu ainda
era o único na fila para os pães frescos, era o primeiro na fila.

Eu: “Com licença, mas por que você está aumentando o preço desses
pães frescos tão rapidamente?”

Mulher: rindo. “Ah, é porque alguém como você vai pagar tudo o que for
necessário para comprar esses novos.” Ela olhou para minha mão e
sorriu. “Hmm, acredito que você está segurando $ 24,00 na mão.”

Olhei para o dinheiro em minhas mãos e vi que estava todo amassado.
Desdobrei-o e contei exatamente $ 24,00 na minha mão. Eu não tinha
certeza de como ela poderia saber disso e iria perguntar, mas decidi
contra isso. Quando olhei de volta para a mulher, percebi que ela já havia
aumentado o preço de $ 12,00 para $ 24,00.

Eu: Rindo. "Bem ... eu esperava comprar dois pães, não apenas um."

Por alguma razão, não fiquei nem um pouco irritado com o aumento do
preço no último segundo. Eu balancei minha cabeça e sorri enquanto
entregava a ela meus $ 24,00. Depois de pegar meu dinheiro, ela
embrulhou cuidadosamente o pão em um pano de queijo e o colocou em
um saco de pão especial para mim.
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Mulher: “Olha, eu sei que você queria dois desses pães frescos, mas você
só vai precisar de um pão. Apenas uma mordida disso vai lhe dar tudo
que você precisa. ”

Eu podia ver agora que a fila para os pães mofados havia crescido ainda
mais. Quando olhei de volta para a vendedora, ela agora estava
colocando uma cobertura, quase como uma cortina, sobre a prateleira
com os pães frescos. Pude ver claramente que esses pães frescos não
estavam mais disponíveis para venda.

Eu: “Ok, então por que ninguém mais está comprando esses bons pães?”

Mulher: “Bem, a maioria dessas pessoas nem consegue ver a diferença.
Na verdade, a maioria nem consegue ver esses bons pães. Eu vi que você
os havia descoberto e então decidi testá-lo. Queria ver se você mudaria
de ideia e ficaria na outra linha quando eu aumentar o preço.

“Em vez disso, você pagou tudo o que tinha para comprar o pão fresco.
Agora, embrulhei este pão fresco especialmente para você. Este bom pão
ficará agora com você e continuará a sustentá-lo. Isso o fortalecerá e
você nunca sentirá fome. Ele também permanecerá fresco e quente.
Nunca vai envelhecer! ” Ela sorriu.

Eu: “Obrigada! No entanto, e quanto a esses outros pães frescos? Onde
estão todos os compradores para isso? ”

Mulher: “Não há mais compradores que queiram comprar esses pães
frescos. Aqueles que vieram agora receberam sua porção como vocês,
mas com pão mofado em vez de fresco.

“Como não tenho mais pão mofado para vender, agora terei de esperar
cerca de três dias para que esses pães frescos se tornem como esses
pães mofados. Vou então vendê-los como pães mofados. Essas pessoas
estão sempre com fome de pães mofados e nunca estão com fome de
pães frescos. ”

Eu: “Por que você não aumenta ainda mais o preço do pão mofado para
ter ainda mais lucro?”

Mulher: rindo. “Bem, eu poderia, mas não defino os preços. Agora, todas
essas pessoas acabarão morrendo de fome porque o pão mofado carrega
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doenças e pestes com ele. É duro e frio e seu dinheiro logo acabará. Eles
então se matarão enquanto esperam na fila para comprar mais. ”

Só então, eu vi brigas começando a estourar. Embora ainda houvesse pão
suficiente para atender à demanda das pessoas, eles perceberam que
agora havia menos pão disponível do que o necessário. Eles estavam
começando a ficar impacientes e inquietos. A mulher balançou a cabeça
enquanto olhava para as pessoas cada vez mais inquietas.

Mulher: “Não entendo. Ainda há bastante pão fresco disponível, mas eles
estão lutando por nada além de pão mofado. Quem faz isso? ” Ela riu
levemente. “Bem, eu preciso voltar ao trabalho. Aproveite o seu bom pão
... ”Ela então olhou nos meus olhos e sorriu. "... Erin."

Eu: “Espere! Nunca te dei meu nome e paguei em dinheiro. Como você
sabia meu nome? ”

Ela sorriu para mim novamente.

descrição do sonho 3 ...

Terminada aDepois de escrever este sonho, meu estômago
imediatamente ficou agitado e minha dor voltou. Oh pai, por favor,
deixe-me dormir profundamente esta noite. Por favor, remova minha dor
logo. Eu anseio pelo dia em que você cumprirá Suas maravilhosas
promessas para nós.

Recentemente, assisti à história de Ryan Leaf, um quarterback com
tantas promessas que se viciou em analgésicos. Foi trágico, pois mais
tarde ele foi para a prisão por roubo porque estava roubando para
alimentar esse terrível hábito. Embora ele tenha começado tão arrogante
no início de sua carreira, sua queda repentina e o tempo na prisão o
humilharam severamente.

Esta história tocou meu coração e é uma história incrível de perda e
redenção. Oh, Pai, espero que este homem agora seja um de Seus! Se
ele não estiver, por favor, busque-o de uma forma divina. Romper vícios
para sempre só pode acontecer quando Você está nisso.

Devido à minha reação severa aos analgésicos, não consigo nem mesmo
tomar nenhum desses para alívio, se quisesse. Em vez disso, busco alívio
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no Senhor, Pai, então, por favor, ajude-me e remova minha dor logo. Não
posso deixar de ser grato por não poder tomar nenhum desses
medicamentos, pois sei que esses vícios podem afetar até mesmo os
melhores de nós.

Eu acredito que Você até usa essa minha dor para me fazer pressioná-lo
ainda mais. Embora eu saiba que esse método funciona para Você, ainda
não gosto nem um pouco. Enquanto pressiono mais em Você ... sorri ... e
como você sabe ... eu também reclamo mais para você como resultado!

Faltam apenas algumas semanas de verão e meus filhos estarão de volta
à escola em breve. Oh, padre, por favor, não se esqueça de nós. Muitos
de nós estão clamando a Você por ajuda e alívio. Por favor, Pai, por
favor, ajude-nos de uma forma tão sobrenatural que realmente não
acreditaríamos, mesmo que o Senhor nos dissesse com antecedência!

Recebido na terça-feira, 8 de agosto de 2017

Meu coração anseia por sua misericórdia hoje. Uma data vai e vem, mas
então chega uma nova data que parece ainda melhor do que a anterior.
Ainda assim, rezo para que Seu 'em breve, muito em breve' signifique em
breve, muito em breve, a mesma coisa que nosso 'em breve, muito em
breve' ... isto é, agora mesmo ... por favor, pai ... sorria!

Oh Senhor, eu tenho um filho aqui que está quebrado agora. Cada vez
mais ele entende suas limitações. Alguns eventos nos últimos dias o
forçaram a aceitar uma dor com a qual ele nunca foi capaz de se conectar
antes.

Ele está sentindo coisas pela primeira vez nas profundezas de seu
coração, um lugar ao qual nunca teve acesso antes. De certa forma, e
isso é difícil de explicar, ele está quase 'em pânico' como resultado. É
como se as rodinhas de treinamento tivessem sido retiradas de sua
bicicleta.

Nos últimos dias, tive várias conversas dignas de nota com meus dois
filhos, um por telefone e outro aqui pessoalmente. Eles são dignos de
nota porque, na verdade, tínhamos conversas "normais" entre pais e
filhos. Quero dizer conversas 'reais'.
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Pai, por favor, conceda a todos os nossos filhos compreensão divina,
conhecimento e paz, tudo em velocidade sobrenatural. Foi surpreendente,
se não mesmo chocante, ver um de meus filhos realmente chorando.
Essas lágrimas nunca foram capazes de cair antes, então, obrigado.

Todos os cinco assistiram ao filme 'O Conde de Monte Cristo' ontem à
noite (dois ainda estão fora). Nesta versão atualizada, o papel de 'The
Count' foi desempenhado incrivelmente bem por Jim Caviezel. Este é o
mesmo ator que interpretou Você em 'A Paixão de Cristo'.

Este filme é uma história maravilhosa. Eu até acredito que foi
verdadeiramente inspirado em Seu trono. Às vezes, e assim como o
conde na primeira metade do filme, devo admitir que também me sinto
como alguém que foi falsamente preso e perdeu toda a esperança de ser
libertado do cativeiro.

Então, e em um dia aparentemente normal, um padre de outra cela de
prisão rompeu o chão da cela desse homem. O padre havia cavado por
engano um buraco de fuga na direção errada. Embora o conde agora
tivesse perdido todas as esperanças, houve um "avanço"!

Quando os dois homens recomeçaram a cavar, mas desta vez na direção
correta, o padre ensinou o conde a ler, escrever, lutar com espadas e
falar em várias línguas diferentes. O padre fez isso em "troca" pela ajuda
do conde para cavar um túnel para sua liberdade. No entanto, e como
disse o padre: 'Você tem algo melhor para fazer?'

Como pano de fundo do filme, logo descobrimos que todos os homens
nesta prisão em particular, incluindo o padre e o conde, foram presos
injustamente. Nenhum deles era culpado e nenhum deles havia recebido
um julgamento justo.

Em essência, aqueles que estavam no comando e em posições de poder
haviam decidido que esses homens agora eram um "inconveniente" para
eles. Eles então decidiram que queriam mandá-los para esta prisão
horrível como resultado. Fale sobre injustiça!

De qualquer forma, enquanto cavavam o túnel de fuga, o solo acima
deles desabou e prendeu o padre. Nos últimos momentos de vida do
padre, ele então lembrou ao conde que ele deveria 'fazer o bem' com
todas as coisas que lhe haviam sido ensinadas.
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No entanto, em uma grande reviravolta, o sacerdote deu ao conde um
mapa detalhado de um vasto tesouro. Como logo descobriríamos, havia
uma enorme quantidade de ouro escondido na Ilha de Monte Cristo.
Quando o conde questionou por que ele havia guardado isso para si
mesmo, o padre respondeu em seus últimos suspiros: 'Lembre-se, eu sou
um padre, não um santo.

Depois que o padre morreu, o conde, ainda na casa dos trinta em
comparação com os sessenta do padre ou até mais velho, e em uma
jogada brilhante, trocou de lugar com o padre em seu saco de cadáver.
Quando seus captores mais tarde jogaram o saco para fora dos
penhascos e no oceano abaixo, o conde foi capaz de fazer sua libertação
milagrosa!

Depois de mais tarde se conectar com um amigo fiel, o conde foi capaz
de encontrar o vasto tesouro. Usando este tesouro, ele foi então capaz de
vingar seu cativeiro injusto. No entanto, a parte realmente incrível era
como eles continuavam aludindo ao fato de que era realmente Deus
pavimentando o caminho para essa vingança. No final, a vingança era
realmente toda Dele.

Embora haja muito mais neste filme e eu o recomendo, logo percebi que
o conde havia servido duas pontes em confinamento antes de sua
libertação. Embora esta fosse a versão do filme, a versão original do livro
na verdade o confinou por três pontes.

Pai, tudo que sei é que preciso da Sua misericórdia e logo. Obrigado, mas
realmente não, obrigado ao Facebook, às vezes vejo meus amigos e suas
famílias florescerem à distância. Embora eu esteja realmente feliz por
eles, é muito difícil ver seus filhos e filhas se formando no ensino médio e
caminhando para um futuro promissor com tanta esperança.

Alguns vão para a faculdade, outros para viajar, alguns como artistas,
enquanto outros já estão realizando grandes coisas para você. Alguns
estão até se casando e começando suas famílias. Mais uma vez, estou
feliz por eles, realmente estou, mas é difícil ter dois filhos com Asperger e
saber que isso não será para eles sem a Sua ajuda divina.

Oh pai, você esqueceu suas promessas para mim? Oh pai, aqui estou eu!
Embora eu tenha sido esquecido por meus amigos distantes e até mesmo
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pela família, pois suas memórias agora se desvaneceram, por favor, não
faça o mesmo comigo!

Oh, Senhor, nunca me sentei aqui para pedir coisas que machucariam
propositalmente o coração de outras pessoas. Não pedi coisas por
orgulho. Eu desejo muito ser capaz de ver integridade, cura, sentimento
e conexão em meus filhos. Isso simplesmente não é possível com
crianças com Asperger. Só você pode curar isso, pai!

Por favor, mostre-me o que mais preciso fazer! Eu derramei meu coração
para Você nestas páginas. Eu chorei a Você milhares e milhares de
lágrimas. Deixei tudo o que sei para te seguir, primeiro por ir tolamente
para o deserto, mas depois milagrosamente quando me chamou para a
'Terra das Árvores'.

Ontem marcou a lua cheia do mês de Av. Tu B'Av é a data em que os
israelitas se levantaram de seus túmulos e é a hora do casamento. Por
favor, não me deixe morrer uma velha que nunca foi capaz de ver o que
ela esperava por tanto tempo. Por favor, deixe-me ver suas promessas
em breve, para que eu não esteja quase morto antes de chegarem.

Estou de luto hoje, Pai, pois esperava tanto pela cura hoje. Só então, ouvi
o som de pombas de luto fora da minha janela. Obrigado, Pai, porque eu
sei que este foi um sinal seu de que Você está me ouvindo na Terra como
no céu. Obrigado, Pai, mas ainda estou com dor e ainda preciso de Você!

Enquanto eu ouvia um pouco mais as pombas de luto, seus gritos
assustadores começaram a me lembrar da minha infância na Califórnia.
Eu costumava ouvir seu 'luto' fora da minha janela todas as manhãs,
enquanto eu crescia lá.

Senhor, essas pombas estão de luto porque estão procurando por seu
companheiro. Seu luto é um tipo de chamada, como uma Noiva
procurando por seu Noivo. Estamos de luto, Pai, como uma Noiva que
espera ansiosamente por seu Noivo. Estes representam meus gritos a Ti,
Senhor! Estou aqui, padre, mas onde está o senhor?

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava cercado por um grande círculo de árvores tão compactadas que
o espaço entre os troncos era de apenas alguns centímetros. Os baús
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eram enormes e impenetráveis. Como eu estava aqui no meu atual
estado de deficiência, não havia como escalar os troncos para a
liberdade. A floresta era como grades de prisão e não havia saída.

Havia uma névoa espessa cobrindo a área começando a cerca de trinta
metros de altura. O círculo de árvores, feito de pinheiros e cedros,
disparou tão alto na neblina que não pude ver seus topos. Eu podia ver
através das pequenas rachaduras entre os troncos e a floresta ao redor
era tão densa e escura que eu não conseguia ver nenhuma luz brilhando
ali.

O interior deste grande círculo perfeito de árvores estava coberto de
grama macia. Bem no meio da clareira estava uma única árvore frutífera
enorme e bonita. Esta árvore tinha uma copa enorme de galhos e folhas,
junto com uma variedade abundante de frutas. Eu estava tão fraco em
meu estado atual que comecei a chorar. Procurei por Jesus em todos os
lugares.

Eu: “Oh, Pai, sinto muito por todos os erros que cometi. Por mais bonito
que seja este lugar, estou isolado aqui. Por favor, não se esqueça de mim
aqui. ”

Olhei em volta, mas não havia absolutamente nenhuma saída. No meu
estado físico atual, não há como escalar qualquer uma dessas árvores
enormes que me cercam. Quanto à enorme árvore no meio, eu
simplesmente teria que esperar a fruta cair antes de poder comer alguma
coisa.

Amuado agora, fui até a base da árvore frutífera e sentei-me. Eu me senti
desesperado enquanto dobrei meus joelhos até o peito. Depois de um
tempo, descansei meus braços sobre os joelhos e baixei a cabeça em
oração. Se fazer beicinho fosse um esporte olímpico, eu teria sido um
candidato. Mesmo sabendo que Deus já estava aqui comigo, ainda me
sentia muito isolada.

Eu: “Senhor, por favor me ajude! Pai, você está aqui? "

Deus: “Estou aqui, Erin. Não te esqueci nem das promessas que te fiz.
Não haveria nenhum benefício para Mim negar o que Eu prometi a você.
Na sua opinião, você não é um trabalhador e testemunha de qualquer
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benefício para Mim sem que essas promessas sejam cumpridas. No
entanto, Erin, você já Me beneficia tanto como hoje.

“Até agora, Eu os tenho sustentado, mantido vocês aqui Comigo e os
alimentado no Meu Altar. Falei com você com ternura e seu coração me
foi entregue. Eu te moldei aqui e te preparei. Não esqueci seus desejos
profundos. Eu até mandei pombas onde vocês se sentam para lembrá-los
de que estou sempre com vocês, na Terra e no Céu. ”

Eu: “Obrigado, padre, mas estou envelhecendo agora. Eu só quero viver,
mas quero dizer 'realmente' viver. Quero servi-Lo com fervor, como teria
sido capaz em minha juventude. Quero que minhas palavras de
esperança e encorajamento realmente signifiquem algo para meus filhos
e amigos, pois agora eles veriam Seus milagres para mim realizados, não
meu estado atual.

“Eu quero muito ver essas promessas cumpridas antes que Você me
chame de Casa. Oh, por favor, pai, por favor! Quando Você me dá essas
promessas, fico ansioso e animado, pois não sei quando elas serão
cumpridas. Eu esperei minha vida inteira por você.

“De certa forma, até parei de viver aqui na Terra. Não me sinto mais
parte do mundo. Não ajuda que o mundo agora tenha ficado ainda mais
frio e escuro recentemente. As pessoas não falam mais sobre Você, a
menos que seja para amaldiçoar o Seu Nome em seus lábios.

“Por favor, veja meu coração se render e me cure. Por favor, tenha
misericórdia de mim. Anseio que Você cumpra suas promessas. Muitos
zombaram de meu amor por Você, dizendo-me que minhas provações
foram causadas por mim mesmo, devido ao meu chamado 'pecado
contínuo'. Essa zombaria geralmente vinha de meus 'amigos cristãos'. Eu
quero tanto ser uma testemunha 'amante de Deus' para eles.

“Quando eu estava saindo do mundo, demorei vários anos para
compreender melhor os Teus caminhos. De certa forma, eu era como um
bob pescando na água, pulando para cima e para baixo, aparecendo e
desaparecendo, meio molhado e meio seco.

“Foi lá que Você me levou e refinou meu coração através da fornalha de
fogo. Você então me tirou disso, mas depois me acompanhou de volta
mais algumas vezes. Embora eu saiba que isso ajudou a remover a maior
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parte da minha escória, as consequências de meus testes e provações
afetaram muito a infância de meus filhos, especialmente meus dois
meninos.

“A infância deles agora está essencialmente perdida. Eu quero muito
agora fazer coisas com eles ou ensinar-lhes o que sei. No entanto, eles
não olham mais para mim como antes, quando ainda pensavam que o
mundo estava cheio de maravilhas. Eu nem sei se eles se lembram tanto
do que eu lhes ensinei no passado.

“Meus filhos viram como sou tratado e às vezes ficam zangados com o
Senhor, pai. Não quero que eles fiquem com raiva de Você. Eu te amo
com abandono imprudente, mas não estou bem agora esperando por
você. Eu sinto que minha esperança ... ”Eu engasguei quando comecei a
chorar ainda mais forte. “... está perdido agora.”

Deus: “Eu entendo, Erin, mas eu não demoro. Não reterei Minhas
promessas por muito tempo. Como se aplica a você, 'daqui a pouco' não
significa 'anos'. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê, Erin? "

Eu: “Vejo uma floresta tão densa que não há saída”.

Deus: “Então você não está vendo o que está bem na sua frente. Qual é o
ditado? ”

Eu: “'Incapaz de ver a floresta por causa das árvores'?”

Deus: “Erin, você está falhando em ver o quadro geral. Eu removi você
deste lugar. É aqui que você está agora. Você foi movido dos lugares do
deserto para as árvores. Embora você ainda não consiga fazer muito, há
um dossel acima de você, My Cover.

“A 'Árvore' sobre você é saudável. Os 'Ramos' são fortes e têm uma
variedade de frutas que são boas para comer. Você tem sombra no calor
e no sol e abrigo quando o vento sopra ou faz frio. Você tem grama macia
para se deitar.

“Sua vida continua enquanto você espera por mim. However, your
troubles now come and go with nothing ever serious enough that I do not
provide you with enough so that you are able to cover your bills. I am
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sustaining you there. I tell you the truth, Erin, soon, very soon, I will
bring forth My promises and in an instant.

“You, your husband and all of your children will be healed and
strengthened. However, this will not be just for the seven of you, but also
for your friends and others that I have called. I promise you that I have
not abandoned any of you to the grave.

“While you have grown to be discouraged and your patience wanes, do
not worry as soon, very soon, I will bring you out into a wide-open space.
You will then go forth in victory. Erin, you were sent to witness to the
Kingdom of God. Now, do you remember that you were already reciting
'The Lord's Prayer' at a very early age?

Me: “Yes, Father! I can recall this quite vividly. I also learned the hymn
'Onward Christian Soldier' at my grandmother's Methodist Church. This
hymn constantly repeated in my head, along with 'The Lord's Prayer'. I
think I was only about six or seven years old and not a believer yet. I
seem to recall that my brother was there too.”

God: “This was not of your own doing, Erin, but Me etching this into you.”

Me: “I now remember repeating 'Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth as it is Heaven' over and over. I remember singing 'onward
Christian soldiers, marching as to war, with the Cross of Jesus, going on
before' over and over as well. What did this all mean, Father?”

God: “Erin, you were already testifying about the Kingdom of Heaven as
being the place that I have prepared for the weary and the lost. Like
today, you were already stirring the hearts of My soldiers in My Army
soon to come, but soon even more so.”

Me: “I am still not certain that I fully understand what You are saying.”

God: “Erin, the Kingdom of Heaven is near. You speak of My Kingdom.
You are showing the way to those who need to know that I have prepared
a place for them.”

Me: “I am not the only one who is doing this though, right?”
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God: “No, Erin, you are not the only one. However, you are unique in the
way that I am doing this in and through you.”

Just then, the fog lifted over the trees and I could feel the sun. I looked
up and saw the fog being replaced with clear blue skies. As I sat there
staring at the beautiful sky, I felt a hand on my shoulder. I turned to see
Jesus standing there and smiling at me. I leaped up and hugged Him
tightly.

Me: “Oh Lord, I am so glad to see You!”

Jesus: “Erin, I am always here with you.”

Me: “Lord, while I still do not understand so many things, there is one
thing I really do understand…” I looked into His eyes and smiled as 'big'
as I could. “…that today seems like just as good a day as any for You to
heal me!”

Jesus: Rindo. “Oh Erin, I promised you that I would and I will. And, yes,
Erin, as I just read your thoughts, for both on Earth and in Heaven.
However, you should also understand what is happening all around you
and even as we speak. Hearts are being stirred. However, soon, very
soon, and in an instant, all will be reconciled.

Received on Wednesday, August 9, 2017

“I love you and I am with you through it all. My love for you is
unconditional. To Me, your value does not waver. You are not easily
forgotten. You come to Me daily. I am in your thoughts and never far
removed.”

Me: “Yes, Lord, I now go to You the minute that I see the possibility of
trouble or even blessings.”

Jesus: “Erin, this is how God has created all of you to be.”

Me: “Yes, Lord, but so many things are weighing on my heart right now.
Just yesterday, I had put seed out for the doves that You had sent me.
However, earlier this morning, I saw evidence of blood and feathers. Oh
Father, I believe that a predator stole one of the doves. I feel at fault.” I
was now crying quite hard.
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“I have been feeding all of these animals in the hopes that, when You
change us, perhaps the ones that had come to us would be changed at
the same time as us. I am so sorry, Lord, but my heart is now grieving
for this dove. I went out just a bit later to wash away the blood. Eu sinto
muitíssimo."

Jesus had such a compassionate look on His face as I wept about the loss
of 'my dove'.

Jesus: “Your heart is like a child's heart at times and this too is good.
Even though five sparrows are sold for two pennies, not one of them is
forgotten by God. You now care about that which I care about. I know
that this made you sad, but I allowed this to show you a parable.

“Erin, if I do not like seeing your delight and joy over these doves turn to
sorrow, then why would I allow such a thing to happen? I tell you the
truth, yet still a mystery…you have seen this little dove here and it is
already flying around with great joy.

“Try to think of it this way. You placed choice seed, the choicest seed, out
to serve the animals. Word of this soon spread throughout all of the area.
All types of delightful animals then came there to eat.

“You did nothing wrong here. You were careful not to place the food
outside in any sort of pattern. This pushed the animals to still continue to
search for food on their own. However, since these animals were
delighted by your food, they would still come each day from all around to
see if there were any of your choice offerings to partake in.

“You even brought enough bread for the nocturnal animals, and, yes,
even the crows. You made sure that they all had a portion. However,
what you did not consider was that there were also crafty predators
watching over the whole scenario. These predators study the animals as
they come and go.

“Now, a predator usually waits for when a small animal feeds alone,
whether it is a dove, a sparrow or any other creature. While they are
busy eating and enjoying their peace, that is when the enemy strikes…a
predator comes. In this manner, even the predator is then indirectly fed
by the seed that you had spread.
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“However, once there is no more prey left, even the predators will then
come for your food in desperation. They will risk exposure in the wide
open in order to devour any seed that you might spread. The predators
will become desperate since the doves, the sparrows, the chickadees and
the other 'adorable' small animals will be here with you.”

Me: “Oh, this is so sad. Father, are You now speaking of the end?”

Jesus: “Erin, continue to spread seed. Your bread is good to eat. God
creates the seed, the ground, the predator and the prey. Nothing is of
any surprise to Him.”

I knew that He was right, but I was still a bit upset about my possible role
in this dove's sudden demise. While I know that the Lord had allowed this
in order to teach us, it was still hard to witness. He held me, looked into
my eyes and smiled with a compassion that could never be measured by
earthly measures.

Jesus: “I know that you are still sad about this, but perhaps there is
another way for you to think about it that will cheer you up. Would it help
to know that perhaps there is a fox with her cubs or an eagle with her
eaglets that is very thankful today?

“Erin, just remember that I delight in your delight and that which is good.
Remember that I grieve whenever you grieve. I understand your
heaviness, but take comfort in Me.” He gently nudged me. “Now, I will
bring you more bread and seed and you can continue to feed as much as
you like.

“I know that you are having a difficult time with uncertainty right now.
You have uncertainty because you see all that is happening all around
you. You also have uncertainty as you know that the time is near.”

Me: “Yes, Lord, but only because You have told us and it is in Your Word.”

Jesus: Sorrindo. “While I am also referring to the events that the
prophets have foretold, just know that your time of unfolding is near as
well. There has been an increase in trouble upon the lands and nations
are against nations. Erin, are there other signs?”
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Eu: “Sim, Senhor. Earthquakes have increased and the weather has been
extreme. It was quite cool yesterday where we live and it felt almost
more like a mid-October day. There was an odd chill in the air, a chill like
I had never really felt before in August.

“The leaves are turning color here similar to as if it was already the end
of September. It seems that the birds are already starting to migrate.
However, it is not just the weather that seems to be turning colder, but
also people. People have been even colder than usual lately. This all
seems so different this year.”

Jesus: Sorrindo. “Yes, Erin, your observations are good.”

I smiled at Him and could tell that He knew that I had just started
thinking again about our soon healing and transformation. Yes, He truly
knows EVERY one of our thoughts, both the good ones and the bad
ones…smiles!

Me: “So, Lord, is there anything else that I should be doing right now?
Anything?”

Jesus: Rindo. “Oh Erin, just try to relax and be joyful. Your birth pains are
almost over. You will soon cease your labor and give birth. Day-by-day
and one-by-one, I send more birth pains. Even though these will soon
end, I am not finished with you yet.

“Now, you have been given the 'Keys to My Heart' and it is being
unlocked. Once this is unlocked, mysteries will be revealed. At the same
time, comfort will prevail, and even during the darkest of times, for those
who will eat that which I give you, the seed of truth about the Kingdom of
Heaven.

“Erin, you are spreading good seed and scattering good bread to those
who are hungry. I am the Bread of Life and you are sharing the portion
that I have given to you with all those who will partake in it. While soon,
very soon, I will call you into even greater service, for now, continue to
pray.

“Pray for those who do not know Me, for those who read My Words and
yet still do not know Me and for those who search for who I am. Pray for
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them that they will find your writings from Me so that they will then learn
more about My love for them.

“To each of those that do this, I will then give them a 'Key'. This Key will
unlock the Words of the prophets, My disciples. I will then deepen their
understanding with a supernatural increase in their knowledge.”

Me: “Oh Lord, I believe that this is happening with some of us even now.
Recently, I was reading from the Books of Luke and Matthew and You
suddenly revealed things that I had never found there before. Thank
You!”

Jesus: “Well, Erin, and as you now know, it takes the glory of God to
conceal a matter and the honor of kings to search it out (Proverbs 25:2).
I promise you that I will honor all those who truly search for Me. Their
hearts are Mine and they will be found by Me.

“Now, My dove…” He smiled as He gently nudged me. “…My sparrow…”
He laughed as His eyes 'twinkled'. “…are you ready to walk with Me in
even deeper communion?”

Eu: Chorando. "Ai sim! Please, Lord, please, please! I want so much to
walk with You in an even greater way. You have enriched my life. You
have taken me up the mountain switchbacks. I long to do even more for
those You love. Please strengthen Me, Father!”

He smiled at me as He helped bring me to my feet. He reached up and
pulled down some fruit from the beautiful fruit tree that we were still
under. He took a bite of a type of apple and then smiled as He handed it
to me to eat. He repeated this until we had eaten a total of twelve
different fruits.

By the time we finished, my current 'elderly' state had been transformed
and I was youthful and strong again. I jumped up and down with glee and
laughter. He was smiling and I could tell that I was amusing Him with my
child-like wonder.

Jesus: “Well, Erin, you needed this strength for the journey. Now, come
with Me.”
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He took my hand and walked me towards the circle of trees. As we came
closer, the trees separated in obedience to create a path. While the path
was a bit rough, it was clear of obstacles. While it was still dark in the
forest all around us, the light of God illuminated our steps as we walked. I
looked into the darkness and gripped His hand.

Me: “Oh Lord, this all looks so scary to me.”

Jesus: “Yes, Erin, but do not worry as I have you. I am with you and will
not let your feet slip. As we walk together, you will become more
confident in your steps. As we walk together, you will be strengthened
even further.”

I suddenly felt any fear that I was carrying completely evaporate. All of it
was now gone, along with my pain. I was walking freely and I carried no
excess weight. There was nothing left to hinder me for my purposes for
the Lord.

I suddenly felt confident that I would be able to do all that the Lord has
planned for me to do, but now without any questioning at all. I no longer
had these questions as I could now feel His answers in my heart.

As we continued to walk together, I became overwhelmed by my newly
found freedom. Tears of joyful gratitude started to flow down my cheeks.
I became incredibly excited!

Me: “Oh thank You, Lord! Obrigada! Thank You!”

Jesus: “Erin, I had called you in the desert places and you answered. You
now walk closely with Me. I will now instruct you in all that you do. Even
though you will be hated more than ever because of Me, are you ready to
go wherever I take you?” He looked over at me and smiled.

Me: “Oh yes, Lord! While I understand that I will be hated even more
than I am already, I am so ready. Oh Father, all of us are so ready.” I
stopped and smiled at Him. “Well, in reality, we will not be truly ready
until You have fully equipped us to be ready.”

Jesus: He looked pleased with my answer. “Now, Erin, look ahead.”
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Just then, I saw a horrible vision of a world completely void of God. I saw
people who had never paid attention to Him before crying out to Him. I
saw people injured, bleeding and in such pain. I also saw many evil
people and all of them were cursing God.

As I scanned this massive crowd of people, I could not believe all of the
pain and suffering that I was seeing. It was hurting my heart. However, I
then saw three different people suddenly illuminate. While their
illumination drew my attention to them, only I was able to see this.

Me: “Lord, why are those three people now 'glowing' when everyone and
everything else around us seems so void of You?”

Jesus: “When you see this, Erin, you are to go to them and comfort them.
You will then testify to Who I am and to the Kingdom of Heaven. Do not
worry, Erin, as I will instruct you every step of My Way.”

Me: “Lord, will I actually be able to see You physically here with me?”

Jesus: Sorrindo. “No, Erin, but you will know that I am there with you. I
have raised you to help those who need to hear the Good News even
during all of this, understand? Do not worry, Erin, as you will not be the
only one doing this for My purposes.

“Consider Me to be like a General and that all of you are like My soldiers.
The General oversees, instructs and is always present in the battle. I
have also called angels to assist you in all of this.” Ele sorriu para mim.
“Now, Erin, is this as you had expected?”

Me: “No…ah, yes…uh…oh Lord, I really do not know what I had expected.
I was hoping to help children, the elderly and… Oh forgive me, Father, I
am sorry. Of course I am delighted with anything that You have planned
for us.”

Jesus: “Remember that I came for you even when you were at your
worst. Remember that I saw something in you that you could not see.
Remember that, despite all of the reasons you felt that you were not
worthy to receive My grace, I still saved you from destruction. You too
must then do as I command and love them in the way that you are loved
by Me.” Ele sorriu para mim. “Do you now understand this, My little
sparrow?”
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I suddenly truly realized with all of my heart that I would do anything
that the Lord called me to do. Not only that, but I truly wanted to do all
of this for His glory, never mine.

Me: I smiled, but really wanted to jump up and down again. “Oh yes,
Lord, I truly do!”

Jesus: “Then go, Erin! I am with you in all that you do. Heal, comfort and
do all kinds of wonders in My Name. Testify to this and to My love. To
those that I send you to, remember that they are Mine. Now come.”

We continued to walk through this 'forest' of people in despair. I could tell
that so many terrible things had happened to so many of them. I moved
closer to Jesus as I walked.

Me: “Oh my Lord, this time…” I pointed to all of the hurting people
surrounding us. “…this time looks current, like the time we are in right
now.”

Jesus: “Erin, do you trust Me? Beautiful are the feet which spreads the
Good News and your feet are beautiful. You will give them refreshing
water. By your touch and in My power, you will heal and encourage them.

“You will go forth and display awesome deeds through Me. You will be
with Me in the cause of truth. While your sword will be your heart, justice
will come from My power. Do not worry, Erin, as no weapon formed
against you will prosper, understand?”

Me: “Yes, Father, but I am but just one small woman. Lord, who are we
that we could do such wondrous things while standing in the midst of
such terrible things? While I truly believe that we will soon do all that You
say, it is just so hard to fully understand.”

Jesus: He smiled at me and pointed up. “Erin, look to the hills!”

I looked at the hills in the horizon and I suddenly saw thousands,
no…MILLIONS, of angels, too many to count. Each one of them looked
like warriors. Each was strong and mighty. I just knew that they obeyed
God in everything that they did. I just knew that God had sent these
angels to protect us and that they would always obey Him.
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Jesus: Rindo. “Well, Erin, as you can see, there are many more angels
with you than there are enemies against you.”

He then looked into my eyes with such confidence. This is no surprise
though as He truly has the confidence that only the King of kings and
Lord of Lords could have.

Jesus: “Now, do not worry! Let Me lead you to where you will go and in
all that you will do. Soon you will not stop to question any of this, even
though …” He smiled as He gently nudged me. “…you will have many
thoughts in the beginning. I tell you again, Erin, do not worry! Now, are
you ready?”

Me: “Yes, Lord! Let's go!”

We walked together into the storm of battle.

Dream over…
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