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230 - Jesus e a Redenção
do Coração de uma Pecador

Recebido no domingo, 18 de dezembro de 2016.

60 centímetros de neve mais um pouco de chuva congelante significou
algumas "chuvas torrenciais" aqui. A força continuou ligada, então, obrigado,
Senhor!

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por meu marido, meus filhos
e meus amigos. Tenho sido abençoado por Você continuamente e fico
maravilhado.

Obrigado por nos levar para casa com segurança ontem. Meu marido e
eu tivemos que fazer uma viagem para a loja e os correios ontem e foi uma
movimentação 'branca'. As estradas geladas combinadas com a neve fresca
criaram condições traiçoeiras. Embora tivéssemos saído de manhã cedo para
evitar problemas, foi realmente a última hora de nossa viagem que se
tornou bastante difícil. Então, obrigado, Pai, por nos trazer com segurança
para casa!

Tive uma semana misteriosa. Embora estejamos bem no meio dos
problemas, ainda não experimentamos nenhum deles. Então, obrigado, Pai,
por nos manter seguros aqui também.

Algo aconteceu comigo há alguns dias, mas ainda não tenho certeza
do que aconteceu exatamente. Isso veio rapidamente para mim como uma
visão, logo depois que meu marido e eu estávamos assistindo as manchetes
juntos.

A notícia era de um jovem que entrou em uma igreja com uma Glock
45 e matou tantos guerreiros cristãos maravilhosos de oração (meu termo
para eles). Eu tinha ouvido essa história pela primeira vez há mais de um
ano e me lembro de ter pensado naquela época: 'Senhor, o mal puro entrou
e massacrou o Seu povo. O que você fará agora?'

Agora peço desculpas por fazer isso, Pai, pois sei que isso foi um
desafio para o Senhor. Embora não haja desculpa, na época em que
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perguntei isso, estava perturbado com esse crime e queria justiça. Eu
também perguntei: 'Pai, nove vidas já se foram. Por que você permitiria
isso? ' Não recebi uma resposta de Deus à minha pergunta.

Ao orar novamente sobre isso recentemente, percebi que chamei esse
atirador de 'garoto'. Percebi que estava fazendo isso porque, na minha
idade, ele ainda parecia uma criança para mim. Enfim, poucos dias atrás, o
rosto desse garoto apareceu na tela da televisão novamente e reabriu as
'feridas'. No entanto, na visão que se seguiu, vi algo sobre esse 'garoto' em
um flash.

Pedi a meu marido que retrocedesse e congelasse a imagem no rosto
da criança. Enquanto eu olhava para seu rosto, tudo o que pude ver foi pura
maldade no início. No entanto, essa visão então pareceu abrir uma tela para
mim brevemente e eu vi um coro de anjos, junto com a glória das nove
pessoas que foram mortas por esse garoto.

Então, vi essa comitiva celestial intercedendo e orando por esse
jovem, assim como por suas famílias. Vi que cada uma dessas pessoas havia
recebido uma coroa de glória especial, diferente de tudo que eu já tinha
visto antes durante minhas visitas ao Senhor.

O Senhor então me fez escanear além dessas nove pessoas e lá eu vi
uma grande onda de santos que também estavam usando essas coroas de
glória especial. Suas vozes estavam sendo ouvidas diretamente no Trono de
Deus. Havia facilmente mais de dez mil vozes apenas da área que eu estava
testemunhando.

Ao ver isso, senti meu coração começar a bater forte no peito e quase
parar com uma vibração. Quando essa visão se fechou, apenas a face do mal
na tela da televisão permaneceu. De repente, parecia bastante abalado com
o que acabara de testemunhar.

Marido: “Erin, você está bem? O que está acontecendo?"

Eu: “Não tenho certeza, mas isso é muito maior do que apenas esse garoto.”

Depois de discutir isso, logo adormecemos, pois já era tarde e
estávamos ambos cansados. No entanto, antes de adormecer, comecei a
orar ao Senhor: 'Pai, ainda tenho um longo caminho a percorrer. Vejo um
assassino e ainda estou zangado com ele, então por que você está me
mostrando tudo isso? '

O Senhor então me deu dois sonhos muito claros que pareciam
responder às minhas perguntas. No entanto, um dos sonhos parecia mais
um pesadelo para mim do que um sonho. O outro sonho era sobre uma
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certa casa que sempre apareceu em sonhos anteriores. Esta casa era
bastante estranha e parecia ter muito simbolismo

A descrição do Sonho 1

A casa na minha frente estava à venda e era uma casa Tudor de tijolos
entre 1920 e 1930. Esta casa estava situada a cerca de um quarteirão de
onde morávamos neste sonho. Em algum momento, algum proprietário
pintou a porta da frente de madeira com um tipo de manteiga de cor
amarela. Contra o tijolo vermelho, essa combinação de cores parecia
horrível.

O mesmo proprietário também removeu as lindas venezianas que
antes estavam ao redor das janelas e as substituiu por toldos de metal em
cada janela. Esses toldos também foram pintados de amarelo. Essas
mudanças pareciam semelhantes às mudanças que eram bastante comuns
durante a era em torno do final dos anos 1940 ao início dos anos 1950.

O galpão de tijolos nos fundos, que antes era usado como garagem,
agora havia sido transformado em uma pequena cabana ou estúdio. No
entanto, em vez de construir uma garagem maior em seu lugar, eles
construíram uma garagem de metal, que também era pintada de amarelo.
Essa garagem ficava ligada à casa, mas não era vista da rua.

Esses complementos superficiais, combinados com a horrível tinta
amarela, tornaram a casa pouco atraente. Eu sorri para mim mesma, pois
isso parecia apropriado para mim quando me lembrei de que essa mesma
casa em meus sonhos anteriores sempre teve algum tipo de morada do mal
lá.

Conforme continuei a estudar esta casa de perto, percebi que o porão
tinha sido seccionado. A fundação do porão era muito maior do que a casa
acima dela, o que nunca deveria ser o caso, criando assim muitos cômodos
escondidos no subsolo.

Quando entrei, percebi que havia uma área do porão com uma
fornalha a carvão que tinha braços em forma de tentáculo para liberar o
calor para o resto da casa. Eu reconheci esta fornalha como o tipo de
fornalha que uma de nossas casas de muitos anos atrás usava. Este 'forno
de polvo' era comumente usado para aquecer casas na década de 1940.

Este tipo de fornalha sempre me pareceu bastante assustador, pois
você pode ver o fogo queimando dentro dela. A área do forno e cada
'tentáculo' ou duto alimentavam cada cômodo da casa. A casa em que eu
morava acabou se transformando em petróleo. O fogo ardente havia sido
removido e o carvão não precisava mais ser alimentado nele.
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Percebi então que havia outra área desse porão que continha várias
peças antigas bastante valiosas. No entanto, por alguma razão inexplicável,
esta sala em particular tinha sido construída com tijolos nos dois lados, com
o exterior de tijolos formando a terceira parede.

A quarta parede tinha sido estranhamente emoldurada com dois por
quatro, separados por apenas quinze centímetros. Isso significava que não
havia como entrar nesta sala para poder ver os valiosos itens misteriosos
contidos nela. Também não havia porta ou janela pela qual alguém pudesse
rastejar para entrar.

Ao olhar para dentro, notei uma luz pendurada no teto desta sala com
uma corda presa a um interruptor de corrente. O que tornava isso estranho
é que essa luz tinha uma lâmpada velha que de alguma forma eu sabia que
sempre permaneceu acesa e nunca apagou, mesmo depois de todos esses
anos. Realmente não fazia sentido para mim.

Havia outros quartos antigos neste porão, mas a maioria deles era de
concreto e parecia inacabado para viver. Havia uma escada de madeira que
rangia sem corrimão que levava ao andar principal. Eu cuidadosamente subi
as escadas para continuar olhando ao redor.

O andar principal era estranho, além de estar completamente dividido,
com muitos quartos minúsculos. Os quartos eram apenas do tamanho de
uma cama de solteiro e não podiam conter nada além de um colchão duplo.
Morar em um desses quartos me faria sentir claustrofóbica.

A cozinha não passava de uma despensa seca. Não havia geladeira
nem pia para água corrente. Embora houvesse tomadas elétricas, armários e
um fogão e forno elétricos, na verdade não havia mais nada para usar na
cozinha.

Enquanto continuava a olhar ao redor da casa, vi que não havia
lavanderia e apenas um banheiro minúsculo. Este banheiro consistia em
apenas um vaso sanitário. Embora parecesse haver água para a descarga,
não havia banheira, chuveiro ou pia.

A sala de estar era tão pequena que nunca teria um sofá. Na melhor
das hipóteses, talvez pudesse conter uma poltrona e uma televisão muito
pequena. Ao continuar a me aventurar, percebi que também havia um sótão.
Decidi subir até o sótão para inspecioná-lo.

Para minha surpresa, o sótão foi transformado em um grande quarto.
Ele tinha duas janelas, com uma das janelas abrindo para o norte e a outra
para o sul. As paredes eram todas inclinadas para combinar com a inclinação
do telhado.
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Na parte inferior das paredes, vi portas que levam a alguns espaços
estranhos. No entanto, as portas para os espaços de rastreamento tinham
apenas cerca de trinta centímetros de largura e altura e mal davam espaço
suficiente para entrar nesses espaços.

Quando o teto desceu sobre as paredes laterais inclinadas resultantes,
eu sabia que isso faria com que nenhuma cômoda ou outro móvel pudesse
ser colocado ali sem parecer fora do lugar. Para piorar as coisas, a sala
estava cheia de teias de aranha. Estava empoeirado e eu podia me sentir
mal aqui. Eu decidi que esta casa era uma 'demolição' na melhor das
hipóteses e fui embora.

Poucos dias depois, minha filha e eu estávamos passando por esta
mesma casa e percebemos que agora havia uma placa de visitação aberta.
Nós dois estávamos nos sentindo aventureiros, então decidimos entrar.
Assim que entramos, o corretor de imóveis fez um grande esforço para nos
vender a casa.

O agente disse-nos para procurarmos todo o 'potencial', que reconheci
como uma técnica de venda comum. Enquanto minha filha e eu tentamos ao
máximo ver o potencial, nenhuma de nós conseguiu chegar a qualquer
configuração que pudesse realmente permitir que alguém vivesse nesta casa
sem uma grande reforma.

Eu: “Então, quanto eles estão pedindo por esta casa?”

Agente: Em um grosso sotaque sulista. “O proprietário quer $333.000 pela
casa.”

Percebi que o agente parecia um pouco envergonhado com o preço
pedido.

Eu: “Bem, a menos que aquela sala secreta lá embaixo contenha ouro,
então não consigo imaginar ninguém pagando esse preço. Não há nem
mesmo armários nos quartos. ”

Agente: Sorrindo. “Eu sei, eu sei, mas pense no potencial.”

Eu: Sorrindo. “Sinto muito, mas realmente não vejo nenhum potencial. É o
seguinte. Vou te dar $33.000 pelo lote simplesmente porque é um lote de
canto com vista. No entanto, a casa tal como está ainda tem apenas uma
janela que dá para esta vista e que é a partir do sótão. Essa é a minha
melhor oferta para esta casa.”

Enquanto o agente ria da minha oferta, também pude perceber que
ela sabia que eu estava certa.
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Agente: “Agora, como posso aceitar essa oferta? Simplesmente não posso.
Tenha um bom dia."

Enquanto o agente dizia isso, ela já estava nos conduzindo para fora.
Ao nos afastarmos de casa, minha filha e eu começamos a rir do nosso
tratamento assim que o agente percebeu que não seríamos nós que
compraríamos a casa.

Depois disso, entramos na cidade e passamos algumas horas fazendo
recados. Enquanto caminhávamos de volta para nossa casa, passamos por
esta casa novamente. Nós dois ficamos em choque quando vimos que um
aviso 'VENDIDO' havia sido colocado.

No dia seguinte, podíamos ouvir o som da construção de nossa casa
vindo desta casa. Decidimos dar outra caminhada no final da tarde para
verificar e percebemos que um anexo já havia sido construído fora da área
da sala de estar.

Embora esta sala ainda fosse apenas uma moldura, eu achei isso
muito estranho, pois não havia nenhuma fundação por baixo. O construtor
simplesmente usou pilares e concreto como se estivessem construindo um
deck. Eu balancei minha cabeça com isso, pois agora o último pedaço de
personagem que o rosto desta casa tinha agora estava completamente
perdido devido a esse trabalho de má qualidade.

Enquanto continuamos a olhar para esta casa, um homem saiu e
começou a falar conosco.

Homem: “Você gostaria de entrar e ver o que fiz com o lugar?”

Minha filha e eu estávamos muito curiosos para não ver isso, então
concordamos em fazer um tour. Uma vez lá dentro, decidi fazer a ele uma
pergunta bastante ousada, pelo menos para mim.

Eu: “Posso perguntar quanto você pagou por esta casa?”

Homem: "$229.000 em dinheiro.”

Eu suprimi meu choque por ele pagar tanto quanto eu não queria que
ele se sentisse mal por sua compra. Também decidi não mencionar qual
deveria ser o preço.

Eu: “Então, o que vocês estão mudando?”

Homem: “Bem, eu tenho uma televisão de tela grande, então precisava
aumentar a sala de estar imediatamente. No entanto, vou me preocupar
com o resto mais tarde, pois este era o mais urgente.”

Eu: “Você percebe que não há água correndo para a casa, certo?”
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Homem: “Sim, eu sei, mas isso não era grande coisa para mim, contanto
que o banheiro funcionasse, o que funciona. Agora, venha e veja o porão.”

Enquanto seguíamos o homem escada abaixo, de repente fiquei
intensamente curioso para ver o que ele tinha feito com a sala secreta com
os objetos de valor. Achei que ele teria pelo menos feito uma porta para
eles, mas em vez disso havia agora uma folha de compensado cobrindo a
parede emoldurada, o único ponto de acesso.

Pelo que pude lembrar da minha visão anterior, eu sabia que havia
pelo menos $50.000 em objetos de valor apenas pelo que pude ver. Eu
também tinha certeza de que havia muito mais valor nas partes que eu não
conseguia ver.

Eu: “Você tirou os objetos de valor daquela sala primeiro? Havia algum
tesouro escondido?”

Homem: “As coisas naquele quarto me incomodavam e a luz também,
então decidi bloqueá-la da minha vista. Agora vou colocar minhas mesas de
jogo aqui. Gosto muito de ter amigos que vêm me visitar.”

Minha filha e eu continuamos a agir com cordialidade e apoio, embora
agora ambas tenhamos percebido que aquele homem era um tanto tolo.
Enquanto subíamos as escadas juntos, percebemos que havia vários buracos
de martelo em várias paredes.

Eu: “Com licença, mas o que você está fazendo com esses buracos?”

Homem: “Ah, eu esperava derrubar algumas paredes e reconfigurar o
layout. Eu até trouxe um arquiteto e um engenheiro. No entanto, logo
descobrimos que cada parede desta casa é uma parede de suporte de carga.
Derrubar pelo menos uma dessas paredes significaria que a casa inteira
desabaria sobre si mesma.”

Eu: “Oh não, isso é horrível.”

Eu me senti mal por ele porque sabia que não haveria contingências
para isso no contrato de venda.

Homem: “Tudo bem. Vou apenas expandir.”

Quando olhei para minha filha, percebi que ela acabara de perceber
que aquele homem era louco exatamente ao mesmo tempo que eu.
Agradecemos educadamente pelo tour e rapidamente saímos de casa. Ele se
despediu de nós e voltou para a reforma.

A descrição do sonho 1 terminou.
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Pai, sempre que esta casa ou uma versão dela aparece em meus
sonhos, ou reflete uma parte de mim que precisa ser reformada ou é um
exemplo do mal em ação dentro de um homem. No entanto, desta vez, o
sonho também parecia representar um lugar sem água viva ou corrente para
se refrescar.

A única água disponível parecia ser para o banheiro, onde o banheiro é
usado para facilitar a transferência de resíduos e água de esgoto. Parecia
não haver nada resgatável e nenhuma remodelação parecia lógica.

Não apenas isso, mas a sala secreta que continha as riquezas visíveis,
bem como as riquezas ocultas, tinha sido completamente fechada com
tábuas. Depois que esta sala foi fechada com tábuas, a 'luz eterna que
nunca se apaga' também foi fechada com tábuas junto com ela.

Em uma casa como esta, além de remover toda a estrutura do mal,
parecia não haver mais uma maneira de recuperar os objetos de valor
escondidos no 'coração' da sala. Esta era agora uma 'sala secreta' fechada
com tábuas.

Pai, eu sei sobre esta sala secreta e que o Senhor está lá no meio.
Quando meu coração parou, fui para este lugar. Era como uma sala secreta,
mas também como um centro de aprendizado ao mesmo tempo. Este é o
lugar onde Você me chamou de uma forma tão clara e notável que mudou
minha vida.

Com isso, Você me mostrou que, a menos que qualquer um de nós
remova Seu acesso a nós, Você nos encontrará mesmo nas mais deploráveis
  condições. As pessoas nunca são totalmente removidas de Você, a menos
que O bloqueiem e O rejeitem completamente.

Esta casa não era estruturalmente sólida e foi construída para ser
imutável e inadaptável. Para mim, a casa representava um homem sem
Deus e um homem vazio da alegria da promessa de possibilidades. Como no
passado, o sonho desta casa em particular deixou-me bastante triste.

Pai, no meu passado, eu tinha visto casas em condições semelhantes à
venda no natural. Nunca comprei uma casa como esta, pela qual sou grato,
mesmo quando pude comprar. Agora, nesta vida, duvido que algum dia terei
meu nome em uma propriedade ou escritura.

No entanto, agora está tudo bem para mim, pois estou animado com o
que me espera no céu. Na Terra, tudo vem com anexos, contratos, impostos
e gravames. No Céu, todas essas coisas serão simplesmente coisas deixadas
em nosso passado.
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Dito isso, devo admitir que ainda fantasio sobre um dia ser dono da
propriedade que vejo do lado de fora de minha janela devocional. É lindo e a
vida selvagem é abundante lá. Mesmo se eu fosse o proprietário deste
terreno, realmente não tenho ambições de construir lá, pois não tenho
certeza de que haverá tempo suficiente para algo "elevado".

Também orei para que, se nunca poderei possuir esta propriedade, que
o Senhor, de alguma forma, impeça este homem e seu marido de
construí-la. Se construíssem lá, viveriam à vista de nossas janelas. Eles não
são nada amigáveis   conosco, embora sejamos amigáveis   com eles, então
seria difícil para nós suportarmos dia após dia.

Se não for nosso, oramos para que Você permita que outra pessoa o
compre. Porém, Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabe que
adoraríamos um dia fazer uma oferta que estes homens não podem recusar.
Se não for isso, então talvez você possa fazer com que um anjo apareça a
ambos que os convença a dispor da propriedade a um preço razoável.

Existem tantas razões pelas quais oramos por isso, Senhor. Parece que
todos os dias que tenho um sonho épico de Você, pai, e quase todos os
domingos, esses dois homens hostis vêm à propriedade. Eles fazem várias
coisas à vista de todos nós, de tal maneira que quase parecem estar nos
provocando. Eles também sabem que amamos sua propriedade.

Senhor, eu não quero julgá-los, então, por favor, me perdoe. No
entanto, sinto-me muito desconfortável sempre que estou com Você e vejo
essas coisas neles. Pai, isso me perturba muito.

Eu sei que Você nos diz para amar o pecador e odiar o pecado, então é
por isso que agora peço perdão, pois isso às vezes pode ser difícil para nós.
Ainda hoje, entre 14h e 15h, eles estiveram aqui novamente, embora
estejamos no meio de uma tempestade de gelo.

Pai, eu confio em Ti, eu te amo e peço que por favor venha para nós
logo. Este mundo está muito pior do que há apenas dez anos e a cada dia os
atos malignos estão se acelerando.

Não há nada que este mundo tenha a nos oferecer que qualquer um
de nós deseje agora. Até mesmo nossos filhos não pediram praticamente
nada neste Natal. Nossos dois filhos mais velhos disseram que não há nada
que eles queiram ou precisem. Como isso é possível para adolescentes nos
dias e na era do materialismo?

Embora nossos filhos não queiram nada que este mundo tenha a
oferecer, todos os filhos ainda pedem e desejam a cura que só Você pode
fornecer e que nos prometeu. Todos eles estão muito animados para ver o
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que o Senhor fará a seguir, Pai, então, obrigado por dar a todos nós essa
esperança! Eu também agradeço mais uma vez por essas crianças incríveis!

Pai, eu sou lembrado por Você que logo antes daqueles dois homens
chegarem hoje, que Você está conosco em tudo. Pouco antes de eles
chegarem, Você nos enviou três jovens águias e elas voaram bem acima de
nossa propriedade.

Eu me sinto tão confortável sabendo que nada jamais O surpreende.
Você nunca é pego de surpresa e nunca fica surpreso. Você vê tudo, sabe
tudo e não há nada além de você. Por favor, perdoe-me quando faço
julgamentos contra as coisas perversas dos homens, quando certamente não
sou uma mulher perfeita.

Tudo o que posso fazer é apenas me esforçar para reconciliar meu
coração com Você em completa alegria, obediência, amor, humildade,
embora não me considere humilde, paciência, embora definitivamente me
falte paciência e perseverança. Oro todas as noites, antes de dormir, para
que me reconcilie contigo.

Rezo para que qualquer pecado seja exposto para que, se me levar
enquanto durmo, não me falte nada de bom. Amo-te, padre. Você é minha
bênção. Você enche meu coração com tesouros celestiais e me sinto muito
honrada em ser sua filha.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava novamente no Rio da Vida e Jesus ainda estava segurando
minha mão quando entrei no rio. Ainda não havíamos entrado totalmente,
mas percebi que Ele me trouxe um pouco mais longe do que da última vez
em que estive aqui.

Jesus estava envolto em uma luz tão brilhante quanto o sol. Mesmo que a
luz fosse tão forte, não era como olhar para o sol e meus olhos de alguma
forma não lacrimejaram. Realmente, Sua Glória brilhou ainda mais forte do
que o sol, então isso foi incrível de se ver.

Sua presença era clara e precisa. Sua magnificência e beleza pareciam
ser apenas uma parte do que eu era capaz de ver. Seus olhos eram de um
verde azulado e pareciam tão amáveis   que era indescritível. Ele sorriu para
mim com dentes perfeitos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando Ele
se aproximou para me abraçar. Eu o segurei com força.

Eu: “Obrigado, Senhor, Você é tão incrível.”

Ele me afastou um pouco para que pudesse olhar nos meus olhos.
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Jesus: “Que bom que você está aqui. Agora, antes de prosseguirmos,
diga-me o que está incomodando você.”

Eu: “Senhor, estou lutando com as histórias das notícias agora, meus
pesadelos das últimas duas noites e o aumento do mal.”

Jesus: “Erin, uma vez lhe expliquei que até aqueles que Me amam de todo o
coração seriam sacrificados nesta guerra. Este foi o seu propósito desde o
início. Cada vida tem um propósito sob o céu. Assim como alguns serão
salvos sobrenaturalmente, alguns serão chamados de Lar para estar aqui.”

Eu: “Acho que ainda tenho dificuldade em ver por que pessoas inocentes e
crianças morrem nas mãos do mal. Parece que o mal vence, Senhor, e eu
não entendo. Às vezes parece tão sem sentido para mim.”

Jesus: “Erin, você teve um vislumbre de onde agora residem aqueles que
foram mortos naquela igreja. Agora, você viu a alegria deles? Eles pareciam
zangados? Eles estavam exigindo justiça? "

Eu: “Não, Senhor, eles estavam tão felizes!”

Jesus: “Devo levá-lo ao Jardim das Crianças e mostrar-lhe aqueles que
morreram jovens lá que agora estão em completa segurança, risos e alegria
aqui. Suas vidas não foram perdidas sem motivo, mas para os propósitos de
Meu pai. Você vê apenas o sofrimento daqueles que vivem e permanecem.
Quem é você para questionar o que é melhor para levar um homem de lá
para cá comigo?”

Eu: “Sinto muito, Senhor, pois sei que os Seus caminhos são sempre os
melhores. Recentemente, você me mostrou algo em meu sonho e achei que
era um pesadelo. Por favor, me ajude a entender o que é isso.”

Jesus: “Erin, conte-me sobre o seu sonho”.

A descrição do sonho 2

Nossa família agora estava saudável, pois cada um de nós já havia
sido transformado. Estávamos juntos na fila de um Burger King. Isso por si
só já era incomum, já que raramente comíamos no Burger King.

Enquanto estávamos na fila, notamos que vários adolescentes também
estavam no restaurante. Esses adolescentes tinham vários piercings,
tatuagens, jóias satânicas, cabelos estranhos e roupas ainda mais estranhas.
Esses adolescentes conheciam nossos filhos quando eles iam para a escola
juntos.

Quando esses adolescentes nos notaram, eles começaram a zombar de
nossos filhos. No entanto, Você nos conteve e me fez simplesmente olhar
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para eles. Então, bem diante dos meus olhos, fui capaz de ver em seus
corações quase como se fossem suas almas, mas isso é difícil de explicar.

Então vi que duas das adolescentes pareciam exatamente iguais por
dentro e por fora, o que não era bom. No entanto, havia também uma
adolescente em particular que era a que parecia mais assustadora e aquela
que eu teria pensado que estava mais longe de Você.

No entanto, e para minha surpresa e choque, quando pude ver o
interior dessa 'menina assustadora', vi uma linda garotinha de cabelos loiros.
Quando esta menina olhou para mim, ela gritou por mim como se ela
estivesse quase morrendo de medo.

Menina: “Por favor, não me deixe. Por favor me ajude."

Enquanto eu caminhava até essa 'garota assustadora', as outras
garotas começaram a gritar e gritar comigo para ficar longe. Eu os ignorei e,
em vez disso, estendi a mão e toquei o braço da garota. Pude então ouvir
minha voz sendo usada por Ti, Senhor, para falar com ela.

Eu não sei o que foi dito, mas ela mudou naquele momento e foi
curada em um instante. Nossos filhos ficaram maravilhados com o que você
fez com essa garota.

Depois disso, caminhamos pelo centro da cidade e me mostraram o
'interior' de muitas outras pessoas. Eu notei muitas pessoas más que não
pareciam más do lado de fora. Também notei muitas pessoas boas que não
pareciam bem vistas de fora. Foi um pesadelo para mim, pois pude ver o
coração dessas pessoas e isso me assustou.

A descrição do sonho 2 terminou.

Jesus: Sorrindo.

“Erin, você não pode julgar um homem pelas aparências ou mesmo às
vezes por suas ações. Não se surpreenda quando muitos são enganados pelo
que vêem. Em vez de clamar a Mim por sabedoria, eles assumem o papel de
juiz e júri”.

Eu: "Senhor, aqueles que foram mortos dentro da igreja estão orando pelo
jovem que os matou?"

Jesus: “Quem é melhor, Erin, aqueles que vivem e morrem me conhecendo
ou aqueles que vivem e morrem sem nunca me conhecer? Eu vim para
salvar os perdidos ou os achados?”

Eu: “O perdido, Senhor.”
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Jesus: “Servir a mim também significa que você deixa de lado seus
julgamentos e não tenta ser eu. Não invoquei exércitos de salvadores, mas,
em vez disso, invoquei amor e compaixão. Você deve confiar totalmente em
Mim e não agir por conta própria.

“Não se surpreenda se você estiver ministrando àqueles que usam
ódio em seus rostos por você, mesmo quando seus corações estão em
conflito com amor e ódio. Você deve confiar em Mim para enviá-lo mesmo
para onde você pensa que eu não o enviaria.”

Eu: “Senhor, entendi bem? Você vai me enviar a lugares difíceis para curar
pessoas difíceis?"

Jesus: Rindo.

“Sim, Erin. Não é para isso que vim? Não foi isso que meus discípulos
fizeram? No entanto, há mais. Você estará equipado com mais recursos
quando for lutar contra um inimigo mais cruel. Agora, quando você olhou
nos olhos da foto do jovem que matou aquelas pessoas, o que você viu?”

Eu: “Mais do que esperava, Senhor. Eu vi danos. Eu vi além da entidade do
mal que possuía o menino. Eu vi um jovem possesso por demônios. Percebi
que isso havia começado muito cedo. Eu vi a raiva que levou à
automedicação. Em sua raiva, ele se abriu para mais e mais. Eu vi algo...”

Jesus: Me parando gentilmente. “Erin, você não está sendo chamada para o
serviço por sua própria escolha, mas eu a chamei para a Minha. Esses
sonhos e visões servem para torná-lo ciente de que nem sempre você fará a
escolha óbvia com seus olhos externos.

“Em vez disso, você Me chamará e Eu o enviarei para onde eu o
chamo. Você deve confiar totalmente em Mim para direcionar o seu
caminho. Você não deve julgar porque você não é Eu e não viu todas as
coisas do começo ao fim.

“Só porque um homem é deficiente ou cego, não significa que você
seja chamado a ir até eles por causa do que acha que eles precisam. Em vez
disso, posso fazer com que você se aproxime de um homem normal a quem
chamarei para ir até os outros, entendeu?"

Eu: “Sim. Em meus sonhos, Você me fez passar por alguns e não por
outros. Desta vez, você está me mostrando que as piores pessoas, do meu
ponto de vista, nem sempre são as mesmas do seu ponto de vista. Senhor,
eu me entrego totalmente a Ti.

“Agora, não vou mentir e dizer que não estou com medo, como estou,
mas também estou muito animado para ser usado por Você de alguma
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forma e em breve. Eu entendo que haverá alguns dos quais nem mesmo no
início vou gostar, mas vou apenas precisar remover a mim mesmo, ou a meu
'eu', da equação completamente e deixar Você assumir o controle total de
minhas ações. Eu amo Você."

Jesus: “Eu te amo. Agora, sonhe de novo, pois Eu tenho mais para você.
Não se preocupe. Não fique ansiosa por nada. Confie em Mim e Eu direi o
seu caminho reto.”

Ele sorriu para mim quando se aproximou e me abraçou suavemente.

O sonho acabou.
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