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139 - A Usina Nuclear

Recebida Sexta-feira, 14 de novembro de 2014

(Anteriormente conhecida como Profética 2)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui. Esta vida é um presente aqui e eu sei
que é um tesouro escondido para nós, pois nossas vidas nos foram dadas
por Deus. O que fazemos com o nosso dom da vida aqui na Terra tem
consequências eternas e é na medida de nossos corações que determina
nosso valor para Deus.

Não é que não sejamos todos dignos, mas é o nosso nível de
capacidade de amar que determina onde vamos parar. É também por nossa
língua traiçoeira, por meio da qual vemos que as bênçãos se desvaneceram.
Enquanto falar boas novas, edificar nosso próximo e falar a verdade com
amor e gentileza é sabedoria, línguas ásperas são como espadas que
cortam.

Eu ri silenciosamente para mim mesma outro dia quando ouvi um
homem 'cristão' que conheço dizer: 'Eu sou o mais humilde dos homens.'
Pensei comigo mesmo quando ouvi isso 'Oh, não, se você está alegando
grande humildade, provavelmente não é humilde.' Eu amo avisos à vista de
todos como este do Senhor quando percebi que tal homem é na verdade um
lobo em pele de cordeiro.

O Senhor então me lembrou que, nesta temporada, eu precisava
descansar e 'ficar quieto...' e então acrescentou '... e saber que eu sou
Deus'. Embora esta época de profecia muitas vezes seja confusa para mim,
qualquer profecia de Deus nunca o confunde. Ou seja, é confuso apenas
para o vaso de 'mim' que Ele está usando para esta época de profecia.

O Senhor sabe que sempre pergunto a Ele 'por que eu?' ao que Ele
simplesmente me lembra mais uma vez, 'Erin, por que não você?' Embora
eu não possa argumentar contra isso, ainda me pergunto, já que recebi esse
presente, 'por que então não tornar as coisas um pouco mais fáceis para eu
transmitir a mensagem?'
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Quando perguntei isso a Ele, o Senhor respondeu: 'Erin, diga o nome
de uma mulher que teve um parto fácil ou que não sentiu dor ao dar à luz.'
É claro que só pude rir quando Ele me disse isso, pois sabia que eu não
poderia citar nem mesmo um. Portanto, simplesmente continuo neste curso
que Ele me deu.

O sonho começa

Nesse sonho, viajei para visitar um amigo. Embora eu não pudesse
dizer exatamente onde estava, eu poderia dizer que esta era uma área
movimentada com muita chuva. Portanto, imaginei que talvez fosse algum
lugar ao norte de Seattle, mas realmente poderia ser a China ou o norte da
Europa.

Parecia ser no final da primavera e eu estava viajando com meu
cachorro chamado 'Zoey'. No entanto, uma vez que Zoey realmente não
gosta de estranhos, isso por si só não fazia muito sentido para mim. O que
eu amo em ter Zoey por perto é que, se ela 'sentir' um demônio ou perigo
por perto, ela imediatamente nos avisa implacavelmente. Embora isso faça
de Zoey uma ótima cadela de guarda para o visível e o invisível, ela não é
uma boa viajante.

Enquanto esperava meu amigo nos buscar na estação, passei por um
museu de história local. Neste museu, eu rapidamente aprendi sobre várias
guerras que afetaram a área e como a área ficou deprimida como resultado
dessas guerras. Meu amigo acabou me pegando, mas me lembrou que meu
cachorro primeiro precisaria ir à alfândega para uma verificação de
quarentena.

Deixamos Zoey e o homem na entrada disse que poderia demorar até
uma semana antes que ela fosse liberada. Eu relutantemente concordei com
isso e depois disse adeus a Zoey. Zoey percebeu que eu a estava deixando,
então ela começou a andar, já que não queria que eu a deixasse ali, e então
começou a latir para mim quando eu saí.

Mais tarde, minha amiga me deixou em um hotel local, pois tinha que
ir trabalhar na usina nuclear como especialista em habitação na área
protegida. Naquela noite, quando dormi, tive um sonho dentro deste sonho:

Um líder havia morrido e eles o vestiram com um uniforme muito
imponente. Este líder era conhecido por ser opressor e arregimentado.
Quando esse líder morreu, um membro da família assumiu como o novo
líder, mas eu não sabia dizer se esse novo líder era filho, irmão ou primo do
líder morto.
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O líder morto era conhecido por ser louco, mas percebi que esse novo
líder era ainda mais louco. Não só isso, mas este novo líder estava muito
zangado e era conhecido por usar vários uniformes que se originaram de
várias guerras anteriores.

Eu questionei se essa pessoa era adequada para ser o novo líder e
discuti isso com um homem que estava ao meu lado. Então, notei um
funcionário do governo e fui falar com ele sobre isso.

Eu: “Este homem realmente não deveria ser um líder.”

Oficial: “Não há nada que alguém possa fazer, pois isso foi iniciado há 74
anos e nem você nem ninguém pode pará-lo agora.”

Eu: “Como pode ser isso mesmo se o homem não tem 74 anos?”

Oficial: “Você não pode parar o curso da história, senhora. Você não viu os
74 anos postados?”

Eu: “Sim, eu vi isso postado no museu.”

Oficial: “Então prepare-se.”

Então eu vi alguns terroristas entrarem na usina nuclear e sabotar
alguns cabos muito grandes. Cada um desses cordões era envolto em
borracha preta e o interior consistia em 94 fios de metal prateado
separados.

Quando acordei desse sub-sonho, fui avisar minha amiga, embora ela
ainda estivesse trabalhando na fábrica. Peguei um táxi até a área externa do
portão de segurança e havia outros parentes lá em uma espécie de recepção
ou sala de espera. Minha amiga me conheceu lá e comecei a contar a ela
tudo sobre meu sonho.

Eu: “Por favor, não pegue o bonde de volta ao reator da usina hoje.
Imploro-lhe que diga que está doente hoje e volte para o hotel comigo. Esse
sonho me mostrou que há 94 fios de prata dentro de cada cordão da fábrica
e que eles foram sabotados.”

Meu amigo pareceu absolutamente surpreso com isso e percebi que
essa deve ter sido uma informação ultrassecreta.

Amigo: “Agora, como você poderia saber que existem exatamente 94 fios
em cada uma das bandas operacionais?”

Eu: “O Senhor me mostrou isso em um sonho Dele.”

Enquanto eu continuava a explicar isso a ela e a convencê-la a ir
embora, as sirenes de repente soaram e alguns homens armados entraram e
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começaram a conduzir todos os trabalhadores da usina, incluindo meu
amigo, de volta para a usina nuclear.

Quando os trabalhadores saíram da recepção ou sala de espera, houve
muitas despedidas chorosas e soluços e até vi crianças agarradas aos pais.
Logo todos os trabalhadores foram colocados no bonde e voltaram para a
fábrica. Um oficial então se aproximou de nós.

Oficial: “Você precisará ser transportado para um mínimo de quinze milhas
daqui, mas você tem apenas vinte minutos para chegar lá. No entanto, antes
de ir, você precisará primeiro reunir o resto dos alimentos frescos.”

Quando olhei para as mesas, vi que havia comida chinesa ali e peguei
o que pude levar. Notei que havia uma tigela gigante de biscoitos da sorte de
vidro transparente com saladas verdes dentro deles. Isso me confundiu,
então perguntei a uma mulher ao meu lado sobre isso.

Eu: “Com licença, mas por que haveria verduras sob o vidro?”

Mulher: Aparentemente aborrecido com minha pergunta aparentemente
idiota. “Para preservá-lo, é claro.”

Eu sabia que essa conversa não iria a lugar nenhum, então olhei em
volta para encontrar um oficial com quem falar. Eu vi um parado a uma curta
distância de mim.

Eu: “Preciso do meu cachorro”.

Oficial: “Olha, seu amigo vai morrer hoje e também essas outras pessoas
boas que voltaram a trabalhar. Você também está realmente preocupado
com o seu cão quando vai morrer se hesitar por cinco minutos? Você apenas
terá que confiar que seu cachorro ficará bem.” Ele então se dirigiu a todos
nós. “Agora, todos aqueles que estão prontos para embarcar, devemos partir
agora!”

Ao embarcar, ouvi gritos horríveis, pois as crianças e as famílias
sabiam que não veriam seus entes queridos novamente. Eu também estava
chorando quando entrei no trem e balancei a cabeça em tristeza, pois essa
realmente era a própria definição de 'agridoce'.

Ao entrar no trem de passageiros, percebi que era de alta tecnologia e
nos transportaria 'à velocidade da luz'. Não pude deixar de rir de mim
mesmo quando ouvi a versão instrumental de “Bittersweet Symphony”
tocando no interfone.

Quando finalmente chegamos ao nosso destino, todos nós
testemunhamos um enorme flash de luz. Quando as portas se abriram,
sabíamos que finalmente estávamos em Casa. O sonho acabou.
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