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231 - Jesus, o Chamado… Você Está Pronto?

Recebeu na segunda-feira, 9 de janeiro de 2017.

Comunhão na

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por nos manter seguros.
Obrigado por nos manter com segurança nessas tempestades.

Meus filhos não podiam voar até esta noite e não chegam até amanhã.
Devemos fazer a viagem de cinco horas novamente no início da manhã para
evitar a próxima tempestade que se aproxima. Por favor, continue a nos
proteger, Pai, do que está vindo contra a terra agora.

Tive sonhos muito difíceis recentemente. No entanto, parece que só
consigo me lembrar de pequenas partes desses sonhos. O que consigo
lembrar foi chocante e me deixou bastante perturbado.

A descrição do Sonho 1

Eu estava na área de visão panorâmica das Cortes de Deus enquanto
olhava para a Terra. Satanás estava no meio da América do Norte. Ele
facilmente ficava a vários quilômetros de altura e segurava uma vassoura de
madeira. O cabo estava estilhaçado e a cabeça da vassoura consistia em
vários longos fios de feno.

Enquanto eu estava lá, percebi que havia anjos lá nas cortes comigo.
Um dos anjos estava parado à minha direita e o outro à minha esquerda. Os
anjos começaram a falar comigo, mas de alguma forma o fizeram sem
palavras. Enquanto eles faziam isso, de repente eu sabia o que estava
acontecendo.

Satanás começou a usar sua vassoura enorme para começar a varrer a
terra. Quando a vassoura varreu uma cidade, pude ver prédios inteiros se
desintegrarem em cinzas. Eu então o vi varrer os destroços resultantes para
o rio Mississippi.

Como os escombros entraram no rio agora bloqueando seu fluxo, vi a
água do rio espalhar-se pelas terras de cultivo. Embora eu nunca tenha visto
nada parecido antes, o fluxo natural do rio estava sendo revertido e estava
começando a fluir para trás. As cidades próximas aos rios logo foram
dominadas pela água.
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Eu então vi cinzas e sujeira sendo levantadas por alguns ventos
perversos. Eu vi tornados atingirem várias áreas e devastar muitas cidades.
Os tornados até começaram a atingir áreas que raramente, ou nunca,
haviam atingido antes. O tempo todo, Satanás estava olhando para tudo isso
e rindo.

Pude então ver de perto as áreas onde as pessoas haviam sido
atingidas por tudo isso. As pessoas clamavam por ajuda, mas não havia
nenhuma. Não havia ninguém para ajudar, pois as outras áreas que
poderiam ter ajudado também estavam passando por catástrofes.

Esta vassoura continuou varrendo a terra por um tempo. Foi uma
varredura maligna de 'pontas soltas' e ocorreu às custas daqueles que não
apoiavam a agenda do mal. Eu vi a Guarda Nacional sendo enviada para
manter a ordem e distribuir suprimentos.

Eu olhei para os dois anjos parados em ambos os lados de mim e os
questionei sobre quando tudo isso aconteceria. Um dos anjos apontou para o
cenário abaixo e agora eu podia ver vários anjos lá. Esses anjos tinham um
molde azul e estavam vestidos de branco.

Depois de ouvir o som de uma buzina, vi depósitos de neve
começando a golpear a paisagem. Isso foi seguido por um resfriado recorde.
Vi ventos e neve, seguidos de trovões, raios e chuva, apenas para repetir
várias vezes. Eu vi um inverno muito longo e caro.

Então eu vi calamidades seguirem este inverno rigoroso. Vi más
condições de plantio e o terreno estava impróprio para receber sementes.
Como resultado, as safras produzidas foram cortadas pela metade. Apontei
para a calamidade que se desenrolava enquanto olhava para um dos anjos
que estavam comigo.

Eu: “Então, este é o verão?”

Fui orientado a olhar para baixo novamente e pude ver o continente
clamando por ajuda, mas havia muito pouca ajuda por vir. A terra foi
devastada e golpeada. O calor, as tempestades, as chuvas recordes, os
relâmpagos, o granizo e os tornados continuaram a ocorrer em rápida
sucessão.

No mapa abaixo, pude ver vários locais sendo atingidos por tornados.
No entanto, a maioria desses lugares estava despreparada, pois nunca
haviam visto tornados ali antes. Eles não tinham nenhum sistema de alerta
instalado, o que os deixava extremamente vulneráveis.

Também vi tempestades com relâmpagos incendiando as florestas. No
entanto, essas tempestades eram bastante incomuns, pois eram
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'tempestades secas', incluindo raios sem chuva. Os incêndios florestais
resultantes logo se tornaram incontroláveis   e seus efeitos foram de longo
alcance.

Em seguida, vi blecautes em vários lugares, incluindo Phoenix, Los
Angeles, Nova York e Miami. Muitas cidades grandes agora lutavam para
manter suas redes de energia. Todo o tempo, Satanás continuou varrendo a
terra e parecia alheio aos anjos enviados por Deus.

Quando Satanás terminou de varrer a terra, ele então deixou a área e
se dirigiu aos países do norte da Europa. Depois disso, ele foi para o Oriente
Médio. No entanto, ele parecia não ter interesse nas áreas geográficas da
China e da Rússia.

Satanás então ficou muito ocupado em 'conhecer' muitas, muitas
pessoas. No entanto, de vez em quando, eu o via tirar um tempo de sua
'agenda lotada' para olhar para o céu e zombar de Deus. Ver tudo isso me
perturbou profundamente.

Satanás então foi para uma área específica e começou a designar e
governar de lá. Ele agora estava enviando ordens em vez de viajar sozinho.
Quando fiquei ainda mais perturbado com isso, olhei para o anjo ao meu
lado e fiz-lhe uma pergunta.

Eu: “Isso é antes de encontrarmos Jesus no céu e sermos levados para
casa?”

Em resposta, o anjo olhou para mim com tristeza e simpatia, mas
ainda não me respondeu diretamente. Ele então apontou para as Cortes de
Deus e pude perceber que ele estava me instruindo a ir a Deus com minhas
perguntas.

A descrição do sonho 1 terminou.

A descrição do sonho 2

O véu foi retirado dos meus olhos e de repente pude ver o que estava
escondido. Isso era indescritivelmente assustador. Eu vi que muitas das
pessoas que me cercavam estavam em pecado grave e agora estavam sendo
'dominadas' pelo inimigo. Percebi então que o grau em que eles seriam
'dominados' pelo inimigo se baseava diretamente na regularidade com que
participavam do pecado e na gravidade do pecado.

Embora eu não devesse delinear os pecados que estavam sendo
mostrados, eu deveria notar que essas pessoas estavam agora tão
envolvidas em seus pecados que não sabiam da magnitude da influência e
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do poder do inimigo sobre elas. A influência do inimigo sobre eles logo
complicou severamente sua perspectiva da gravidade de seu pecado.

Logo chegou ao ponto que essas pessoas estavam tão enganadas que
estavam maliciosamente chamando a atenção para aqueles que não
participavam do pecado, para que fossem rotuladas como 'uma preocupação
e uma ameaça'. Foi-me mostrado, então, uma série de pecados tão bizarros
cometidos por algumas dessas pessoas que me deixou um gosto
horrivelmente amargo no estômago.

Posteriormente, quando assisti ao noticiário na televisão em meu
sonho, a dor de estômago aumentou ainda mais quando vi uma série ainda
pior de eventos bizarros e horríveis que acabavam de ocorrer. Tudo isso me
fez sentir muito mal.

A descrição do sonho 2 terminou.

Pai, há um aumento ainda maior do mal e do crime ocorrendo agora. É
tão horrível que muitas vezes nem consigo mais assistir ao noticiário. Estou
enojado porque sinto que há tão pouca cobertura sobre assuntos
importantes, mas cobertura excessiva sobre problemas menores.

A mídia parece estar criando um 'spin' em certas histórias a fim de
sensacionalizar um assunto. Eles, então, parecem tomar mais tarde esse
assunto sensacionalista a fim de usá-lo para manipulações públicas em
massa.

Ao observar isso, muitas vezes sentirei o Espírito Santo me dizendo:
'Esta é uma meia-verdade. Não acredite nisto.' Como resultado, não confio
mais no que vejo ou ouço da mídia como sendo a verdade. Novamente, tudo
isso é realmente perturbador.

Agora, a título pessoal, estou preocupado com minha saúde, pois algo
parece estar acontecendo comigo. Enquanto em alguns dias sinto que isso é
bom e estou curando, em outros dias, principalmente quando o tempo
muda, sinto dores insuportáveis. Embora eu precise ser visto pelo meu
médico, a seguradora continua se recusando a cobrir quaisquer custos.

Em desespero, recentemente entrei em contato com meu senador
estadual para obter ajuda em tudo isso. Para minha surpresa, o senador é
na verdade um ex-cliente meu. Quando conversei com seu gabinete, eles me
garantiram que entrarão em contato com a ofensiva divisão do Trabalho e
das Indústrias e os informarão que o senador agora está "no meu caso".

O fato de eu ter conseguido entrar em contato e encontrar alguém
para me ajudar foi realmente um milagre e completamente inesperado,
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então, obrigado, Pai. Para tornar isso ainda mais interessante, a pessoa que
contatei tinha o sobrenome 'Mason'. Isso me fez rir, pois me fez lembrar do
sonho que tive recentemente com o 'frasco de pedreiro' nele.

Também soube esta manhã que uma das árvores que meus avós
tinham levado a mim e meu irmão tinha acabado de tombar. Esta árvore era
famosa por ser tão grande que as pessoas podiam até dirigir por ela.
Enquanto assistia ao noticiário, vi a mesma velha placa de mais de quarenta
anos atrás, bem ao lado da árvore agora caída.

Pai, sinto grande consolo e me sinto tão abençoado por ter visto
árvores ainda mais altas e maiores no céu. Embora eu não consiga me
lembrar exatamente qual sonho escrevi sobre isso, parece que não foi há
muito tempo. Apenas uma semana antes de ver isso no noticiário, tive um
sonho que até parecia aludir à queda desta árvore.

A descrição do sonho 3

Um vizinho próximo meu de muitos anos atrás ficava batendo na
minha porta para me dar atualizações sobre tudo dos famosos marcos que
estavam sendo destruídos. Parecia que ela estava vindo para fazer isso cerca
de uma vez a cada trinta minutos, cada vez anunciando o destino de um
desses marcos:

● O meio-cúpula no parque nacional de Yosemite, Califórnia tinha sido
destruída

● Virginia City, Nevada tinha queimado até o chão

● A falésias em Steamer's Lane, Santa Cruz, Califórnia, caíram no mar

● A ponte da Baía de São Francisco na Califórnia perdeu uma área inteira
de cabos suspensos e caiu no mar

● Coit Tower, uma torre de 210 pés em San Francisco, Califórnia, havia
caído

Ela continuou vindo e a lista continuou crescendo e crescendo. Eu só
podia imaginar que tudo isso deve ter sido causado por um terremoto ou
talvez até mesmo uma série de terremotos. Isso pareceu se confirmar
quando ela me disse que a maioria, senão todas, as missões históricas ao
longo da costa da Califórnia haviam sido destruídas.

Todos esses pedaços da minha infância se foram e tudo em um
instante. Aconteceu tão rápido que as notícias mal conseguiam dar conta de
tudo. Foi tão difícil para mim ouvir tudo isso. Meu vizinho logo começou a
entrar em pânico e a gritar histericamente.
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Vizinho: “Chuva! Vento! Deslizando! Tremendo! O problema chegou! O
problema chegou à 'terra do ouro'! ”

A descrição do sonho 3 terminou.

Pai, tudo isso era incrivelmente perturbador. Não tenho ideia de
quando ou se isso acontecerá em breve, mas tudo parecia tão real. Eu senti
sua falta, Pai. Tenho passado por um período de tristeza. Ontem à noite,
enquanto eu dormia, tive outro sonho perturbador.

A descrição do sonho 4

Eu postei um aviso no Facebook para todos os meus amigos do meu
passado lerem. O aviso foi na forma de uma carta de despedida que resumia
os destaques da minha vida, incluindo minhas tragédias e meus marcos.
Enquanto eu falava sobre minhas perdas, o Senhor me fez falar ainda mais
sobre meus ganhos.

Escrevi conforme o Senhor me instruiu e certifiquei-me de não me
gabar, me gabar ou agir como se fosse espiritualmente mais elevado do que
qualquer outra pessoa. No final da notícia, agradeci a Deus e Jesus por
minha incrível jornada e indiquei que, se não fosse pelo Senhor, eu nem
estaria aqui para deixar isso para eles.

Disse aos meus amigos que os amava e agradeci por fazerem parte da
minha raça. Eu disse a eles que minha corrida estava terminando, pois agora
eu podia ver o fim. Eu então disse que esperava vê-los novamente um dia
na eternidade. Eu terminei dizendo, 'Erin ... saindo'.

Bem, foi isso... ou assim pensei! Logo recebi uma correspondência
horrível de ódio de tantas pessoas em resposta ao meu bilhete que era
simplesmente inacreditável. Recebi essas cartas de quase todas as pessoas
do meu grupo de familiares e amigos.

Embora eu não vá entrar em detalhes sobre as coisas horríveis que me
foram escritas, foi horrível. Decidi deletar minha conta e encerrar todos os
contatos. Infelizmente, meus filhos logo depois foram assediados por essas
mesmas pessoas em suas redes sociais, tudo por causa do que eu havia
escrito.

A descrição do sonho 4 terminou.

Pai, vou precisar da Sua força divina e ajuda no que está por vir. Sem
a Sua força, meu coração não será capaz de suportar o que este mundo se
tornará em breve. Estou com medo e preciso da sua ajuda.
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu ri de surpresa porque já estava no Rio da Vida de frente para
Jesus. Havia uma luz de glória, como um halo ou coroa, envolvendo-O. Era
uma luz viva que se ampliava da água e era tão lindo. Havia um espectro
incrível de cores.

Seu rosto estava bronzeado e radiante e seus olhos eram de um lindo
verde azulado. Seus dentes eram brancos como a neve e seu sorriso
derreteu meu coração. Eu chorei quando o encarei e Ele estendeu a mão
para me abraçar. Eu o abracei de volta e nunca mais quis me soltar. Quando
o abracei, pude ouvir o relógio da nossa casa tocar três toques para as 15h
ao fundo.

Jesus: “Erin, você se preocupa com muitas coisas. Isso não é benéfico para
você. Não se preocupe, pois estou prestes a fortalecê-lo para este tempo
que se aproxima. Agora, eu dei a você um pequeno período de descanso.
Você completou tudo o que eu pedi a você. Seu coração está reconciliado.”

Eu: “Não tenho certeza do que você quer dizer, Senhor.”

Jesus: “Significa que você não tem mais vínculos com as coisas anteriores.
Seu coração agora anseia por mim. Você abandonou suas ambições
mundanas e as colocou de lado. Sua dor é porque você chora por certos
momentos, mesmo que sejam momentos muito curtos. Você se lembra do
que pediu, mais do que tudo, muitos anos atrás, enquanto seus amigos
pediam itens materiais?”

Só então, baixei uma cena da minha turma da terceira série. Eu tinha
quase nove anos e esta foi uma época tumultuada da minha vida.
Estávamos morando em um projeto habitacional. Durante esse período da
minha vida, eu tinha que ir a todos os lugares que minha mãe e meu
padrasto iam.

Mesmo nessa idade, fui exposto a muitas coisas. Eu já tinha ido a pelo
menos quinze shows de rock e estávamos sempre perto do palco. Eu tinha
pegado carona para cima e para baixo na costa da Califórnia com minha mãe
e meu irmão (sim, pedi carona!).

Embora eu não vá mencionar as outras coisas que minha mãe me
permitiu ver, vamos apenas dizer que fui exposto a muitas coisas. Meu irmão
estava, como parecíamos estar sempre bem no meio de todas essas coisas.

Normalmente, eu me sentia um inconveniente para minha mãe e meu
padrasto. Como resultado, quando meu professor nos pediu para listar o que
mais queríamos, lembro-me de pedir algo 'mais do que qualquer coisa'. No
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entanto, em vez de uma lista, eu fiz um desenho, e o que fiz fez com que o
escritório do diretor ligasse para mim e minha mãe para um 'interrogatório'.

Eu: Chorando. “Oh Senhor, eu me lembro. Eu queria uma pequena cabana
com grama verde. Eu queria flores e um quintal. Eu queria uma cerca branca
para que meu cachorro não fosse atropelado por um carro na estrada
movimentada. Queria estar seguro e longe de onde estava.

“Eu pedi uma mãe que soubesse que eu estava lá e me importava. No
meu desenho, tive uma mãe que segurou minha mão e me manteve segura.
Quando falamos com o diretor sobre isso, minha mãe mentiu e disse que as
coisas em casa estavam 'muito bem' e que eu estava apenas sendo
dramático. Oh, Senhor, eu tinha me esquecido disso.”

Jesus: “Erin, não te pedi que fizesse isso para que olhasse para trás e
viajasse até a primeira e a segunda pontes. Eu pedi que você fizesse isso
para que você pudesse ver que agora você recebeu tudo o que você pediu.”

Eu: Eu pensei por um momento. “Senhor, o Senhor tem razão! Nossa casa
está segura. Cuido de meus filhos da maneira que sempre quis ser cuidada.
Embora ainda não tenha me removido completamente de meus inimigos,
você nos removeu para um lugar seguro. Senhor, isso é ainda melhor do que
o que eu pedi, pois Você também me deu um marido e um líder piedoso que
todos os nossos filhos respeitam!”

Jesus: “Você precisava de tempo para desfrutar o que você tem. Você sabe
por quê?"

Ele sorriu.

Eu: “Sinto em meu coração que as coisas estão para mudar, Senhor. Nada é
o que parecia. Os avisos de quase cinquenta anos atrás parecem ter soado
agora.”

Jesus: Sorrindo. “Hmm, eu não ouvi o Shofar ainda. Isto é interessante."

Eu: “Senhor, recentemente Tu me levaste de volta às canções de quando eu
era criança, coisas que desencadearam eventos e tempos. Durante a década
de 1960, bem, tudo mudou. Era como se os portões do mal se abrissem e
todos os anjos do Céu se retirassem.”

Jesus: “Sim. Este foi um ponto crucial. Os buracos ou vazios no coração de
cada homem foram preenchidos com coisas do mundo. A permissão foi
concedida e Deus foi removido através da terra ao longo do tempo. No
entanto, muito poucos dos que haviam soado o alarme foram 'chamados'.”

Eu: Fiquei animado. “Senhor, você usou música mainstream! Eu apenas sei
que Você fez, Senhor. Lembro-me de algumas dessas canções. A música
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'Bad Moon Rising' foi um desses avisos! Havia muito mais 'canções de
advertência', mas a maioria das pessoas as usava como 'canções de drogas'!
Você usou todos os meios possíveis para trazer as pessoas de volta a Você!
Eu sei, Senhor, eu simplesmente sei disso!”

Ele sorriu para mim enquanto eu falava.

Jesus: “Bem, o homem gosta da adoração de ídolos. Ainda há tempo,
mas...”

De repente, a visão de um sonho que tive na noite de sexta (6 de
Janeiro de 2017) veio até mim.

Eu: “Eu me lembro, Senhor. Quase não havia ninguém a quem ministrar que
quisesse as Boas Novas ”.

A descrição do sonho 5

Eu estava andando em um mercado lotado. A atmosfera estava pesada
e escura. Eu de alguma forma tinha a habilidade de curar, mas havia muito
poucas pessoas iluminadas. Foi tão triste que comecei a chorar.

Vários de nós que foram 'chamados' nos reunimos para orar, pois essa
parecia ser a última varredura antes de sermos removidos. Lamentamos
abertamente enquanto demos as mãos, emitindo um belo farol de luz.

No entanto, em vez de as pessoas se sentirem atraídas por nós, elas
foram repelidas por nós. Eles zombavam de nós, jogavam coisas contra nós
e nos xingavam. Foi terrível.

A descrição do sonho 5 terminou.

Jesus: “Erin, você está pronta para o que vem a seguir?”

Eu: “Não tenho a certeza. Eu só sei que, se Você não fizer nada, eu não farei
isso porque minha tristeza e dor são muito grandes. Eu posso até agora
sentir fisicamente os efeitos disso em meu corpo.”

Jesus: “Eu te amo. Não vou deixar você definhar e sofrer. Você sabe os
tempos em que está e que há muito a fazer antes de chegar aqui Comigo.”

Eu: “Você virá por nós, certo, Senhor?”

Jesus: “Como está escrito, Erin, enviarei anjos dos quatro ventos, desde os
confins da terra até os confins do céu. Os anjos reunirão os eleitos. Eu vou
te trazer para casa. Agora, qual foi a lição da figueira (Marcos 13:27-29)?
Você se lembra?"
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Eu: “'Assim que os ramos ficam macios e brotam folhas, você sabe que o
verão está próximo.' Da mesma forma, vemos tudo o que está acontecendo
e sabemos que Você está perto e bem na porta.”

Jesus: “Erin, você também está passando por um período de 'ternura'. Você
está de luto pelos perdidos. Você é como um galho que está prestes a brotar.
Agora, o que está escrito que sempre guardei em seu coração?”

Eu: “Ezequiel 37 e o 'Vale dos Ossos Secos'.”

Jesus: “Você vê milagres ao seu redor agora?”

Eu: “Não. Eles são poucos e distantes entre si."

Jesus: “Eles estão lá, mas é difícil dizer. Ordenei aos anjos que os
enviassem. Você acha que eu enviei milagres nos 'últimos dias' apenas para
o povo judeu? Eu esqueci aqueles que me amam? Aqueles por quem eu
também morri e prometi a vida eterna?

“Assim como o mal veio sobre esta geração, também levantei um
remanescente que sabe ouvir a Minha Voz, aquele que clama no deserto.
Seu tempo, suas pontes e sua vida de sofrimento não foram perdidos, Erin.
Você agora tem compreensão, conhecimento e compaixão que só vêm das
provações, provações de fogo.

“Você está agora em tempos em que 'libertação' terá um novo
significado. Você será zeloso por Mim e fervoroso em salvar os perdidos
daquilo que eles não entendem.”

Eu: “Como posso salvar alguém? Muito poucos ouvem o que eu tenho a
dizer.”

Jesus: “Vão, não se preocupe. Você terá muito a oferecer, pois eles saberão
que eu enviei você e outros para quem chamei. Haverá uma diferença entre
aqueles de vocês para quem liguei e aqueles enviados como falsificados.
Muitos vão chamá-lo de falso, mas a diferença é que você operará para
glorificar a Mim, Deus no céu.

“Você não terá nenhum desejo de chamar atenção para si mesmo.
Você vai ouvir a Minha voz apenas, não aqueles que o insultam ou o
chamam. A igreja está esperando falsos sinais e maravilhas, como está
escrito, mas nem todos terão entendimento.

“Em vez disso, eles serão influenciados por aqueles que esperam,
aqueles que se encaixam no que eles preferem, homens de renome. Este é o
mesmo que foi escrito no início.”

Eu: “'Homens de renome' está em Gênesis 6:4. Eles são parentes?”
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Jesus: “Bem, sim. O inimigo também se preparou para estes tempos. Você
e aqueles para quem chamei são inesperados. O mundo o vê como não
qualificado. Os cristãos que raramente clamam ao Meu coração ficarão com
ciúmes e indignados. Ignore isso. Mandei vigias em suas paredes para
protegê-lo em todos os seus caminhos. Agora, se você estiver pronto, vou
prepará-lo para o que eu o chamei. ”

Eu: “Tenho muitas perguntas, mas, sim, estou pronto, Senhor.”

Jesus: Sorrindo. "Não se preocupe. Eu estarei com você. Dei-lhe tempo
para preparar sua casa e finalizar seu trato com aqueles que o têm
incomodado. Você também preparou o coração das pessoas ao seu redor.
Amo você, Erin. Você se preocupa com as coisas que me interessam. Eu
tenho preparado o seu vaso. Agora, deixe o Meu Espírito trabalhar
continuamente através de você.”

Eu: Chorando. “Estou pronto, Senhor. Eu amo Você."

Ele sorriu e colocou a mão sob meu pescoço e costas. Quando Ele me
mergulhou no rio, senti a água curativa e refrescante cair sobre mim. No
entanto, eu senti outra coisa. Eu me senti como se tivesse sido preenchido
com água curativa.

Quando eu saí, ele estava sorrindo. Lá, sobre Ele, eu vi o que parecia
ser uma nuvem gloriosa e luz fluindo. Eu ouvi a voz trovejante de Deus
através da nuvem.

Deus: “Erin, eu a chamo de amiga e estou feliz que você esteja aqui para
um momento como este. Você é muito amado. Mandarei anjos concernentes
à você para protegê-la em todos os seus caminhos.”

Sua voz entrou em mim e através de mim.

Jesus: “Agora, que bom que você confiou em mim, Erin. Este foi um grande
passo. Você confia em mim, certo? " Ele sorriu.

Eu: Eu estava tremendo. "Sim, Senhor, sim."

Jesus: “Há muito que fazer e muito para aprender. Seu tempo de provações
e testes terminou. Eu liguei para você. Isso não significa que o mundo não o
testará. Significa apenas que, se estou com você, e estou, quem pode ser
contra você? Tenho algo emocionante planejado aqui. Você está pronta?"

Ele sorriu.

Eu: “Eu… acho que sim… sim, estou pronto. Eu vim até aqui.”

Jesus: “Sim, você tem. Estou prestes a derramar Meu Espírito em números
ainda maiores. Eu vou te instruir.”
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Ele sorriu.

“Você está sob Minhas asas e no Meu altar. Quem vai discutir isso?

“Agora, alegre-se, Erin, encontre alegria e espere por mim. A alegria é
o maior sinal de sua gratidão para Mim. Sua obediência é Minha alegria.”

Ele colocou a mão no coração e sorriu.

Jesus: “Você é muito amado. Na Minha alegria, seu coração Me alegra e seu
vaso vai brilhar, Erin. Eu amo Você."

Ele se aproximou e me abraçou.

Eu: “Senhor, eu também te amo. O que vem depois?"

Jesus: “Não se preocupe. Em breve, muito, muito em breve, irei revelar isso
a você.”

Ele riu porque sabia que a palavra 'em breve' era uma palavra difícil
para eu ouvir novamente.

“Tome conforto, Erin. Você está aqui e pronto e não vou deixar você
esperar muito.”

Ele sorriu e eu o abracei novamente.

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu te amo muito."

O sonho acabou.
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