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249 - Jesus, Criancinhas e Mateus 18

Concluído em Segunda-feira, 19 de junho de 2017

Domingo, 18 de junho de 2017 - Dia dos Pais…

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos.
Obrigado por nos alertar sobre inimigos ocultos e possíveis problemas. Oro
para que estejamos livres e livres de qualquer um desses perigos.

Minha filha foi submetida a uma biópsia muito dolorosa que terminou
com quatro pontos internos e sete externos. O médico removeu um grande
pedaço elíptico profundo de seu lado. Foi muito difícil assistir. Tudo o que
podemos fazer agora é esperar os resultados da biópsia.

Mais cedo naquele mesmo dia, um homem veio à nossa propriedade
para drenar nossa fossa séptica. Infelizmente, não tínhamos ideia de onde
era a abertura. Embora nossos planos de propriedade, aprovados pelo
condado, mostrassem que ficava em uma determinada área, não estava lá.

Depois de vasculhar bastante o terreno, decidimos que os planos
deveriam ter sido de alguma forma invertidos. Com certeza, e depois que ele
teve que cavar um buraco bem grande, ele finalmente encontrou a abertura
para drená-lo. Isso era um milagre em si mesmo, já que a abertura estava
em um local completamente diferente e estava enterrada quase dois pés sob
o gramado.

Tudo isso aconteceu na quinta-feira, dia 15 de Junho de 2017. Pai,
este foi realmente um dia de escavar profundamente para remover resíduos,
primeiro de drenagem do tanque séptico e, em seguida, a remoção de um
predador sem ser convidado possível através de biópsia da minha filha. No
entanto, também houve outras coisas que aconteceram recentemente que
foram semelhantes, mas não vou entrar em detalhes.

Junho tem sido historicamente uma época de transição para nós.
Outro ano letivo está terminando e alguns dos amigos de nossos filhos estão
agora se mudando da área. Este também é o momento em que geralmente
tenho de dizer adeus aos meus filhos por oito semanas. Isso, é claro, a
menos que Deus tenha outros planos.
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Muito simplesmente, temo verões. Eu realmente não gosto do calor e
da umidade. No entanto, eu odeio os insetos ainda mais - sorrisos. Os
verões também não são mais como eram quando eu era criança. O termo
'despreocupado' não pode mais ser usado para descrevê-los. Oh, como eu
gostaria que nossos filhos pudessem ter um verão despreocupado como nós
antes.

Algo incomum aconteceu recentemente em que o Senhor me disse que
em breve me daria algumas instruções diretas e específicas. Ele foi muito
direto comigo. Enquanto eu não estou certo de que estas instruções
implicará, aqui é o que Ele me disse:

Jesus: “Erin, não fazer nada até terça-feira (20 de Junho de 2017), mas,
em seguida, agir em Minhas instruções, uma vez que eu forneci-los para
você. Eu estou nisso, então faça exatamente o que lhe foi dito.”

Ele só foi firme comigo com datas e instruções cerca de oito vezes,
mais ou menos, então isso certamente chamou minha atenção. Tenho a
sensação de que sei o que Ele me instruirá a fazer e, se estiver certo, teria
agido antes. Parece que Ele estava me segurando no momento perfeito.
Estou confiando totalmente Nele em tudo isso.

Oh Pai, Você é um grande mistério e eu nunca quero ficar fora de Seu
favor ou correr à frente de Seus planos. Por favor, deixe meu caminho livre e
equipe meus pés com os sapatos adequados para percorrer a distância.
Estou confiando totalmente em você. Tive um sonho ontem à noite.

Sonho 1

Nossa família inteira estava viajando para um incrível resort cinco
estrelas. O percurso era muito longo e demoramos horas para chegar.
Quando chegamos ao segundo portão de entrada do resort, um porteiro do
Oriente Médio veio nos cumprimentar. Enquanto meu marido dirigia, ele
queria que eu conversasse com ele sobre como havia combinado a estadia.

Eu: “Olá, temos reservas para esta noite.”

Homem: “Quais são seus nomes?”

Depois que eu disse a ele nossos nomes, ele olhou para seus papéis
para verificar se nós estávamos em sua lista.

Homem: “Ah, sim, aqui estão vocês. Bem-vindo ao nosso resort. Basta
dirigir até lá e alguém fará o check-in em seus quartos e contará tudo sobre
as comodidades. ”

Eu olhei para onde ele estava apontando e não havia nada além de
uma colina insanamente íngreme em um ângulo de quase 90 graus. Antes
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de partir, decidi observar outros carros tentando subir. Observei como cada
carro falhava pouco antes de chegar à reta final do resort. Em seguida, eles
caíram bem livres no sopé da colina e se dobraram.

Meu marido: “Isso é loucura. Essa estrada é incrivelmente íngreme.”

Eu: “Eu concordo. Mesmo se todos nós sairmos, o carro ainda não
conseguiria. Mesmo que, por algum milagre, o carro tenha conseguido, o
resto de nós ainda não conseguiu e ficaríamos presos aqui.”

Decidi orar em voz alta ao Senhor.

Eu: “Senhor, isso é ridículo. Não é preciso ser físico para ver que a
'gravidade' desta situação será a nossa ruína.”

Então, recebi instruções de Deus sobre o que dizer ao porteiro.

Eu: “Ok, isso é impossível e ridículo. Sei que esse não pode ser o único
caminho de entrada. Os trabalhadores e fornecedores simplesmente nunca
seguiriam esse caminho. Agora, gostaríamos de ir aonde eles vão, então
onde está a rota alternativa?”

Homem: Rindo. “Sinto muito, mas ninguém pergunta pela outra estrada.”

Só então, vimos um sedan de luxo Audi novo em folha tentar a colina
impossivelmente íngreme. Ele atingiu a inclinação a toda velocidade e subiu
bastante. No entanto, antes de chegar ao topo, ele caiu para trás e caiu no
fundo em uma pilha amassada. Fiquei surpreso com a rapidez com que
removeram este carro para abrir caminho para o próximo carro.

Eu: “Ok, sério? Não estamos seguindo esse caminho loucamente perigoso.”

Homem: Rindo. “Olha, meu trabalho é testar nossos hóspedes e só estou
aqui para levá-los até aqui. No entanto, vejo que sua sabedoria o levará
mais longe. Agora, a estrada está ali e cerca de meia milha à direita. Está
coberto de crescimento excessivo de modo a não ser visível. Quando você
puxa para cima para o crescimento excessivo de arbustos, o portão irá subir
automaticamente.”

Observamos enquanto mais carros se alinhavam para tentar a
escalada, um após o outro. Eles pareciam alheios ao incrível perigo que os
esperava. O homem riu enquanto examinava a programação.

Homem: “Hmm, parece que vocês terão este lugar só para vocês por um
bom tempo.”

Eu: “Alguém já inventou isso?”

Homem: “Não, nunca por aqui! É impossível! No entanto, eles ainda
continuam vindo. Já temos o seu depósito e não é reembolsável. Uma vez
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dentro do primeiro portão que você acabou de entrar, ninguém tem
permissão para cancelar ou voltar.”

Notei que ele mexia as mãos e fazia gestos enquanto falava conosco
que fariam com que os outros parecessem que ele estava nos repreendendo
e afastando nosso carro. Demos meia volta com o carro e seguimos pelo
outro caminho. Enquanto passávamos pelas pessoas nos carros enfileirados,
eles nos olhavam como se fôssemos um fracasso e balançavam a cabeça
para nós.

Filho: “Mãe, devemos contar a eles?”

Eu: “Eles não nos ouviam, mesmo que o percurso estivesse bem sinalizado,
mais nivelado e ainda mais óbvio. Agora, você sente que Deus está
chamando você para gritar para eles?"

Filho: “Não. Todos estão nos olhando como se fôssemos rejeitados.”

Marido: “Bem, posso lhe dizer agora que seremos o único carro lá em cima
sem amassados”.

Nós dirigimos pela estrada para a qual fomos direcionados. Ao nos
aproximarmos do mato, um portão surgiu repentinamente do nada. Depois
de passar por esse portão escondido, o caminho era plano, bem cuidado e
ladeado por belas árvores e flores. Paramos brevemente para olhar para trás
e vimos que o portão havia se fechado novamente, sem deixar vestígios de
nossa rota alternativa.

Sonho 1 terminou.

Pai, este sonho me ocorreu logo depois que meu marido e eu
assistimos a uma reportagem investigativa na TV sobre um homem que era
um líder de seita. Ele alegou que era Jesus e então usou sua posição para
abusar sexualmente de garotas ingênuas. Essas meninas obedeceram, pois
só queriam fazer todo o possível para agradar a Deus.

Senhor, foi tão perturbador ver essas pessoas caindo nos esquemas
deste homem mau. Ele finalmente foi levado à justiça quando foi preso no
Brasil depois de fugir dos EUA. Foi tudo realmente perturbador e lamento
pelas vítimas e suas famílias.

Quando pesquisei quantos desses cultos horríveis existem no mundo
todo, fiquei em choque. Ao todo, parece que esses cultos têm milhões de
seguidores. No entanto, o que é mais preocupante é que o maior culto de
todos eles é uma das maiores religiões. Esta é a religião do anticristo e é
tudo isso combinado, mas todos são muito perigosos.
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Oh pai, isso entristece meu coração. Você é tão incrível. Você é tão
maravilhoso e paciente. Você tem misericórdia de nós, mesmo quando
claramente não o merecemos. Você nos ama e Seu amor está além de
qualquer compreensão.

À medida que eu pesquisava mais sobre seitas, parecia haver um tema
ou padrão comum que todas essas religiões e cultos falsos seguem:

● Isolamento: os seguidores são separados da família e dos entes
queridos que não fazem parte do grupo.

● Financeiro: os seguidores devem vender tudo o que possuem e dar o
lucro à instituição religiosa ou ao fundador do culto.

● Manipulação: Os seguidores estão sujeitos a condições adversas e
serviços intermináveis. Eles devem trabalhar para o favor do líder a
fim de ganhar o favor de 'deus'.

● Bíblia alterada: O líder ou líderes declaram que ele ou eles foram
nomeados por 'deus'. Eles então se transformam em um 'deus' e
declaram que a Bíblia foi complicada e somente eles agora sabem a
verdade. Eles então indicam que certas coisas são permitidas que são
diretamente contra a Palavra e os Mandamentos de Deus, alegando
que sua versão é realmente a correta.

● Salvação: Eventualmente, o líder fica tão embriagado com o poder que
afirma que a salvação do seguidor depende deles. O líder faz isso
afirmando que agora é "deus" com plena autoridade.

● Controle da mente: Muitos métodos de controle e manipulação da
mente são usados   continuamente contra os seguidores e seus filhos. O
verdadeiro propósito de tudo isso é intimidar e torturar seus
seguidores até a submissão.

Pai, o que é tão incrivelmente triste em tudo isso é que muitos desses
cultos fazem isso 'em Nome de Jesus'. Essas pessoas estavam famintas por
Você e te buscavam, mas em vez de te encontrar, encontraram um lobo que
devora ovelhas.

Por favor, Pai, levante o véu do engano sobre os que estão nas trevas.
Por favor, ilumine-os com a verdade e o amor de Quem Você realmente é!
Embora eu não conheça Seus planos em tudo isso, sei que Você nos ama e
anseia que venhamos a Você em tudo o que fizermos.

Não deixe o poder dos homens nos separar do Seu amor. Que nenhum
de Seus cordeiros seja enganado por esses predadores cruéis. Essas pessoas
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distorcem e distorcem a Sua Palavra, nossa única lâmpada verdadeira.
Pessoas foram enganadas em todo o mundo pelo inimigo.

Ao implorar ao Senhor, decidi parar durante o dia, pois meu pescoço e
minhas costas doíam demais para continuar.

Segunda-feira, 19 de junho de 2017

Acordei cedo esta manhã depois de ter mais alguns sonhos. Eu
imediatamente fui para minha cadeira devocional e tomei a comunhão.

Sonho 2

Eu estava andando em um campo enorme e o sol já estava brilhando
forte. Eu não tinha certeza se era logo depois do nascer do sol da manhã ou
um pouco antes do pôr do sol. Estava lindo lá fora e eu era jovem de novo.

O campo era um prado montanhoso e exuberante com uma linda
grama doce e flores silvestres. Enquanto continuava a andar, ouvi 'Songbird'
do Fleetwood Mac. Isso foi surpreendente, pois não é uma música que eu
tenha pensado ou ouvido desde que era criança. A música permaneceu na
minha cabeça quando acordei.

Sonho 2 terminou.

Sonho 3

Eu estava em uma paisagem escura, mas sabia que tinha várias
pessoas para ver. Eu também estava esperando meus filhos me conhecerem.
Enquanto esperava por eles em uma rua movimentada, percebi que as
calçadas, prédios, ruas e carros estavam completamente cobertos por uma
fina camada de óleo preto.

Conforme as pessoas passavam, percebi que sua pele, cabelo e roupas
também estavam completamente cobertos. Tudo que eu conseguia ver era o
branco dos olhos deles. Logo comecei a ouvir comentários ásperos e
zombarias ao meu redor. No entanto, fiquei chocado ao perceber que, na
verdade, todos eles estavam sendo direcionados a mim.

Mulher: “Bem, você não acha que é tão especial toda vestida de branco?”

Ela começou a rir de mim e logo os outros se juntaram a ela. Eu olhei
para o que eu estava vestindo e todas as minhas roupas eram de um branco
chocantemente vibrante. Eu estava usando sapatos confortáveis, calças de
linho e um suéter de lã boucle que parecia uma túnica ou vestido. Percebi
que todas as minhas roupas eram muito conservadoras.

Para meu horror, dois homens logo se aproximaram de mim e
pareciam extremamente zangados comigo. O primeiro homem me xingou e
depois cuspiu em mim. O segundo homem fez o mesmo e então jogou óleo
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em mim. Eu olhei para baixo, mas percebi que não havia nem um traço de
cuspe ou óleo em mim. Os homens se entreolharam e ficaram pasmos ao
ver que nada grudava.

Os homens ficaram subitamente distraídos quando meus meninos me
chamaram do outro lado da rua. Eles pareciam fantásticos, perfeitamente
musculosos, mas não excessivamente, e era óbvio que eles agora tinham
sido transformados. Quando os homens olharam para eles, eles rapidamente
decidiram que eles tinham terminado com seus sorrisos zombeteiros -
surpresa, surpresa.

Enquanto me aproximava dos meus meninos, não pude deixar de
sorrir quando percebi que agora todos parecíamos mais ou menos com a
mesma idade. Este foi um 'sonho' que se tornou realidade, pois orei por
tantos anos para que meus filhos fossem curados.

Sonho 3 terminou.

Para o Dia dos Pais, na noite passada, decidimos assistir a um filme
chamado 'The Green Mile'. Para minha surpresa, agora tinha quase vinte
anos. Eu era a única que já tinha visto, pois meu marido tinha "quase"
assistido várias vezes, mas não tinha.

O tema principal do filme era um prisioneiro no corredor da morte, um
gigante gentil de um homem capaz de curar pessoas sobrenaturalmente.
Agora, devo avisar a todos que também houve algumas cenas bastante
perturbadoras que foram violentamente gráficas, então esteja ciente disso
com antecedência, caso decida assistir a este filme.

Mesmo que o filme tenha mais de três horas de duração, todos
permaneceram engajados no filme em toda a sua duração. Isso era
incomum, pois havia uma abundância de desenvolvimento do personagem
entre as cenas de ação. De qualquer forma, quando o filme acabou, não
havia um olho seco.

Depois do filme, nos reunimos no deserto para celebrar o Dia dos Pais.
Meu filho mais velho tinha acabado de dizer algo inocente e de repente
comecei a chorar. Sem aviso e sem nenhuma razão real, as lágrimas
começaram a vir. Eu estava soluçando agora.

Embora eu rapidamente tenha recuperado o controle e menosprezado
a situação, eu sabia que não era tudo. Depois de nos despedirmos e
subirmos para o quarto, meu marido perguntou se estava tudo bem. Eu
disse que sim, mas então as lágrimas começaram a fluir novamente. Isso
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aconteceu novamente duas vezes durante a noite e agora novamente nesta
manhã.

Pai, a vida 'como de costume' parece continuar em todo o mundo
agora. No entanto, para alguns de nós, as coisas nunca mais serão as
mesmas. Vinte anos atrás, quando este filme foi lançado, a vida era muito
diferente. Eu ainda era um bebê cristão naquela época e bastante ingênuo.

Olhando para trás, porém, eu percebo agora que também fui bastante
severo e crítico com os outros. Embora eu tivesse 'saído' do mundo e agora
fosse uma nova criação em Cristo, ainda nem sempre refleti Cristo em tudo
o que fiz.

Realmente, e até que a tragédia atingiu minha vida e a mim
fisicamente, eu estava perfeitamente bem acreditando que tinha um menu
de crenças cristãs para escolher que eu poderia simplesmente pedir
dependendo do meu apetite em um determinado dia. Eu então os digeria
vagarosamente de acordo com minhas necessidades egoístas.

Como apenas um exemplo, fiquei com ciúmes quando alguém me
bateu por um contrato em um grande projeto pelo qual eu estava na
disputa. Embora eu pedisse a Deus que me perdoasse por ter ciúme com
meus lábios, meu coração ainda queria apegar-se a esses sentimentos de
ciúme.

Embora eu tenha continuado a fazer coisas semelhantes o tempo todo,
o Senhor ainda abençoou meus negócios abundantemente. No entanto, em
vez de administrar meus negócios financeiros com sabedoria, muitas vezes
me peguei correndo riscos. Esses riscos às vezes saíam pela culatra e eu
teria minha paz substituída por várias situações caóticas.

Como outro exemplo, muitas vezes eu faria uma grande produção com
meus presentes e doações. Simplesmente, gostei de ser reconhecido por
'minha generosidade'. Certa vez, até escrevi um bilhete para minha
recepcionista que dizia: 'Certifique-se de que meu nome esteja no boletim
de doadores. Se você descobrir que 'Jane Doe' é uma doadora de bronze,
descubra o que eu preciso fazer para ser uma doadora de prata. '

Bem, logo ocorreu um incidente ao mesmo tempo que me mudou.
Embora minha loja de design não abrisse nos fins de semana, decidi
trabalhar em um sábado. Era minha primeira locação e eu estava ansioso
para ter sucesso, então coloquei uma placa na porta da frente que dizia: 'Se
você vir as luzes acesas e quiser entrar e dar uma olhada, basta bater ou
telefonar!'
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Bem, nesta manhã em particular, ouvi uma batida forte na porta. Eu
olhei para fora e percebi que era um sem-teto que parecia zangado. De
repente, lembrei-me de que havia esquecido tolamente de trancar a porta
atrás de mim. Ele então abriu a fechadura da minha porta da frente e
entrou. Ele parecia estar avaliando a situação enquanto olhava para mim.

Homem: “Escuta, só preciso usar seu banheiro. Isto é uma emergência."

Enquanto eu estava obviamente com medo de ficar sozinha com esse
homem na minha loja, o que eu realmente poderia dizer? Eu o apontei para
o banheiro.

Eu: “Ok, sem problemas. É bem ali.”

O homem entrou no banheiro, mas deixou a porta aberta. Eu
rapidamente me movi para trás de uma enorme mesa de trabalho e peguei o
telefone. Coloquei meu dedo no 'botão de chamada' do 11 de setembro,
apenas para garantir. Eu ouvi o homem fechar o zíper das calças enquanto
saía do banheiro.

Ele olhou para mim por alguns segundos, mas então decidiu ir embora.
Ele se foi em um instante e eu nunca mais o vi. Eu rapidamente corri e
tranquei a porta da frente atrás dele. Eu estava abalado e apenas fiquei
sentado lá orando. Eu olhei e de repente notei a nota sobre querer estar no
'boletim de doadores'. Eu imediatamente me senti condenado.

Depois de me recompor, decidi ir ao banheiro. Acontece que o homem
se aliviou durante todo o banheiro. De alguma forma, ele havia urinado em
todos os lugares, incluindo as paredes, o chão e a pia. Bem, eu estava com
cerca de seis meses de gravidez na época e pensei muito sobre minha vida
enquanto esfregava todo o espaço.

Demorou várias horas antes de eu estar finalmente satisfeito com as
condições do banheiro. No entanto, demorou vários anos até que eu
estivesse satisfeito com a condição do meu coração. Bem, na realidade,
ainda não estou satisfeito e às vezes ainda luto contra isso.

Quase um mês depois disso, encontrei a visita de um anjo nesta
mesma loja. Eu não estava sozinho e este incidente foi testemunhado por
três outras pessoas. Duas dessas pessoas eram clientes e a outra era minha
parceira de negócios.

Uma 'mulher' havia entrado no escritório e imediatamente parecia bem
diferente de qualquer outra pessoa que eu já tinha visto. Ela também tinha o
cabelo mais lindo que eu já tinha visto e brilhava em tons de cobre
acastanhados. Eu também notei que ela tinha olhos deslumbrantes e dentes
perfeitos enquanto ela olhava e sorria para nós.
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Estranhamente, também me lembro que seus sapatos eram incríveis.
Simplesmente, seus sapatos eram diferentes de tudo que eu já tinha visto
na Terra. Embora minha memória falhe ao tentar descrevê-los, tudo o que
posso dizer agora é que eram lindos e, bem, 'dignos de nota'.

A mulher veio direto para mim e começou a falar comigo. Enquanto os
outros foram impedidos de ouvir o que ela estava dizendo, eu
imediatamente pude perceber que esta era uma mensagem vinda
diretamente de Deus. Ela então começou a me revelar coisas da minha
infância que só eu poderia saber.

Ela falou de eventos dos quais eu nunca tinha falado, nem mesmo
para uma única pessoa, e ainda não falei até hoje. No entanto, ela não falou
apenas dos eventos, mas também dos pensamentos ocultos que tive durante
esses eventos. Embora eu não consiga mais me lembrar de tudo o que ela
disse, já que eu não fazia anotações no diário naquela época, há certas
coisas das quais ainda consigo me lembrar.

Anjo: “Erin, Deus tem um plano para a sua vida e você será abençoada em
tudo o que fizer. Eu vou te ver novamente em breve.”

Tão rapidamente quanto chegou à minha loja, ela se virou e saiu. Eu
ainda estava em choque quando olhei para as outras pessoas que haviam
testemunhado isso comigo. Perguntei se algum deles poderia ouvir tudo o
que me foi dito. Eles estavam todos 'brancos como um fantasma'.

Pessoa 1: “Tudo o que ouvi foi uma senhora cantando. No entanto, quando
me virei para olhar, aquela jovem estava lá cantando em vez disso.”

Pessoa 2: “Olha, eu não sou uma pessoa religiosa, mas acho que acabamos
de ver um anjo.”

Corri rapidamente para a janela e olhei para o estacionamento. Em
seguida, corri para fora e circulei o perímetro do edifício. Não havia ninguém
lá. Passaram-se apenas alguns segundos, mas ela se foi. Deveria haver
alguém lá. Eu caminhei atordoado o resto da tarde me perguntando o que
tinha acontecido.

Oh pai, eu certamente precisaria de outra visita deste anjo agora
mesmo. Eu realmente poderia usar algo, pois sinto como se meu coração
estivesse partido. Obrigado por nunca desistir de mim, Pai. Eu sou muito
grato por você.

No entanto, também sinto que estou lutando com muitas coisas agora.
Para onde vamos daqui? Mais um ano letivo acabou e meus filhos estão
prestes a partir novamente para o verão. Oro para que eles possam ficar em
casa este ano.
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Agora também sinto que algo está diferente comigo agora, mas
realmente não posso explicar exatamente o que pode ser. Então, Pai, tudo
que posso fazer é entregar tudo o que sou a Você. Eu amo Você!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava caminhando em um campo de flores e a fragrância era
incrível. Como de costume, o tempo estava absolutamente perfeito. Olhei
em volta e pude ver borboletas de todos os tamanhos e cores voando sobre
lindas flores de todas as cores. Algumas das borboletas pousavam
ocasionalmente nas flores para absorver seu néctar.

Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu olhava ao redor. Eu
estava usando um lindo vestido de linho branco. Minhas mãos deslizaram
sobre as flores delicadas e percebi que eram jovens novamente. Não houve
mais danos do sol, trabalho ou idade.

Ao longe, vi um cavalo branco correndo em minha direção a galope.
Quando este cavalo incrível se aproximou, percebi que ele tinha uma bela
crina trançada e pelo macio. Quando ele se aproximou ainda mais, reconheci
este cavalo como o cavalo de Jesus.

Quando Seu cavalo veio até mim, ele me cutucou para pular em suas
costas. Ele então se ajoelhou para que eu pudesse facilmente subir em suas
costas para montá-lo.

Eu: “Ok, por favor, leve-me a Jesus!”

O cavalo fez um barulho que indicava que ele concordava comigo.
Assim que soube que eu estava bem em cima dele, saiu correndo pelos
campos de flores. Eu não andava a cavalo há anos na Terra, então isso era
fantástico. Eu também era capaz de andar sem sela e nunca senti que iria
escorregar, nem mesmo por um momento.

À distância, eu podia ver uma bela campina de grama com uma piscina azul
clara alimentada por um rio. Ao nos aproximarmos, notei algumas fontes na
piscina que não reconheci. Percebi que nunca tinha estado naquele lugar em
particular antes.

Era um lugar tão lindo. Embora a área ao meu redor parecesse um
prado de montanha, eu não tinha certeza disso. Quando vi a altura em que
estávamos, percebi que nem havia prestado atenção ao fato de que
havíamos acabado de correr morro acima. O cavalo do Senhor se curvou
para que eu pudesse facilmente descer dele para tomar um gole d'água.

Depois de beber um pouco de água, ouvi crianças rindo ao fundo.
Desci um pequeno caminho para uma clareira diferente e vi Jesus. Ele
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estava nesta bela campina e estava sentado com cerca de 30 ou 40 crianças
com idades entre 18 meses e 8 ou 9 anos.

Seu cavalo ainda estava parado ao meu lado quando decidi caminhar
para ouvir Jesus falar com as crianças. No entanto, Seu cavalo protestou
imediatamente, batendo o pé e balançando a cabeça para frente e para trás.
Parei no meio do caminho e percebi que este não era o meu lugar.

Eu poderia dizer que as crianças estavam muito animadas por estar
com Jesus. Cada um deles pacientemente se revezou para abraçá-lo e
beijá-lo. Também pude ver anjos à distância correndo e brincando com as
crianças. Como de costume, Jesus estava vestido com roupas elegantes e
usava calças de linho branco e uma túnica de linho branco com as mangas
arregaçadas.

Eu podia vê-lo direcionando as crianças para irem aos anjos. Ele então
se virou para mim e sorriu. Meu coração saltou quando Ele estendeu as
mãos para me receber. Corri pela clareira o mais rápido que pude e pulei em
seus braços. Imediatamente comecei a chorar.

Eu: “Oh Senhor, estou tão feliz em vê-lo! Quem são essas crianças?”

Jesus: “Nos últimos meses, você ficou horrorizado e triste com a perda da
vida de várias crianças em noticiários e amigos. Eu os reuni aqui para que
você pudesse saber que eles estão todos aqui Comigo agora.”

Eu: “Sim, Senhor, tenho estado de luto e mal consigo mais assistir ao
noticiário. Os relatos cada vez maiores de fome, tráfico de crianças e outras
histórias são tão difíceis de ouvir. Embora meu coração tenha doído por tudo
isso no passado, nunca senti como estou agora. Ai, Senhor, as famílias...”

Jesus: “Erin, você está vendo aquele carinha à distância?”

Nesse momento, um garotinho fofo se virou e, com um grande sorriso
no rosto, acenou para Jesus. Ele então riu enquanto se virava e
rapidamente alcançou o resto de seu grupo. Então, vi o menino estender a
mão para segurar a mão de outro menino.

Jesus: “Erin, este primeiro menino é por quem você chorou ontem. O outro
garoto é aquele por quem você chorou esta manhã."

Eu: “Senhor, o que há de errado comigo agora? Meus sentimentos de
tristeza pelo que aconteceu com essas crianças continuam me dominando.
Realmente, não estou preocupado com essas crianças, pois sei que Você as
tem sob seus cuidados, mas lamento pelos pais.

“Pude perceber pelas entrevistas que aqueles pequeninos tiveram bons
pais na Terra, Senhor. Embora também existam crianças que morrem de pais
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ruins, peço apenas que Você console esses pais, pois eles pareciam amar
muito seus filhos. Por favor, Senhor!"

Jesus: “Erin, você está vendo apenas uma pequena parte de uma imagem
maior. Agora, quem é você para questionar a Deus?”

Embora Ele não estivesse sendo duro comigo ao pedir isso, Ele foi
firme e ainda muito amoroso. De repente, senti vergonha da minha
pergunta.

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas é que Tu és o Filho de Deus. Você é meu
Salvador e o Salvador do mundo. Eu sei que Deus criou tudo isso, mas essas
crianças são inocentes, Senhor. Por que você permitiria...”

Jesus:“ Sim, Erin, mas eles estão todos aqui Comigo agora. Se eles foram
batizados ou não, dedicados ou não, tiveram outros rituais realizados ou
não, não importa, pois todos eles estão agora aqui Comigo. Cada uma
dessas crianças tinha uma tarefa importante na Terra, mas agora eles estão
de volta aqui no Céu Comigo e onde pertencem. ”

Eu: “Senhor, eu não entendo. A morte era sua missão?"

Jesus: “Em parte, Erin, porque esta é a hora dos pesos e das medidas. É
também a época em que o mundo se acelerou no frio. Enquanto alguns
ainda Me pressionam em busca de força durante a incerteza, muitos outros
agora correm na direção oposta. Erin, há tantas coisas que eu medi com
base nessas criancinhas:

● eu medi a forma como a comunidade trata os pais depois

● eu medi aqueles que são acusadores

● Eu medi aqueles que perguntam se a criança foi dedicada ou batizada,
mas principalmente se a intenção deles era colocar medo no coração
dos pais e fazê-los pensar se seus filhos estarão no céu.

● Eu avalio aqueles que fazem acusações do ponto de vista da
responsabilidade.

● Eu avalio aqueles que dizem aos pais: 'Aposto que vocês vão querer
mexa-se agora.'

“A lista de pesos e medidas de tudo isso continua indefinidamente. Eu
também meço o luto usando o seguinte:

● Eu avalio se um dos pais então se volta contra o outro pai

● Meço se alguém está culpando os outros

● Eu avalio se alguém está demonstrando orgulho ou evasão
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“Mais uma vez, minha lista de medidas continua indefinidamente. Eu
te digo a verdade: um casal ou se unirá ou se separará disso, mas para
aqueles que pressionam em Mim, Eu responderei a eles.”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, mas estou zangado e zangado contigo. Isso parte
meu coração e sinto sua dor. Só não sei por que esses sentimentos intensos
estão acontecendo em mim agora. Por que está me permitindo sentir tanta
tristeza agora? Você agora até me permite ter vislumbres desses eventos
trágicos e agora vi coisas que não posso esquecer.

“Se você não me fortalecer sobrenaturalmente logo, meu coração
certamente irá falhar com toda a dor. Há crianças deixadas em carros
quentes de propósito. Há crianças que morrem em acidentes trágicos.
Senhor, e todos os bebês que morreram depois que seus pais tiveram uma
overdose?

“Tudo isso se baseia apenas no que ouvi ou li apenas na América do
Norte. Isso nem inclui histórias trágicas do resto do mundo! Por que,
Senhor? Por que você está colocando tudo isso no meu coração agora? Olha,
tenho certeza de que até meu cabelo está ficando mais grisalho a cada
segundo.”

Inclinei minha cabeça para baixo e tentei sorrir quando disse essa
última parte. No entanto, foi um sorriso dolorido e o Senhor pegou minha
mão. Ele sorriu de volta para mim e seus olhos refletiram um amor
simplesmente indescritível por mim. Eu ainda estava triste.

Jesus: “Erin, a morte de uma criança tem um impacto de longo alcance.
Embora a morte de um homem ou mulher que viveu uma longa vida
também tenha um impacto, este é passageiro.

“Embora a morte deles não seja menos valiosa para Mim, você
também deve se lembrar de que a morte ainda faz parte da vida por
enquanto. Embora muitos não vivam mais à luz da eternidade atualmente,
qualquer pai que ainda clamar por Mim será consolado. Seus filhos estão
aqui no céu.”

Ele colocou as mãos nos meus ombros e olhou nos meus olhos. Ele se
tornou bastante severo novamente, mas ainda não duro e muito amoroso.
Eu olhei de volta em Seus olhos.

Jesus: “Erin, chegou a hora e enviarei aqueles que chamei para consolar os
perdidos e dar esperança aos enlutados. Recentemente, coloquei várias
coisas em seu coração.

“Você sabia que o amor e a compaixão que você sente pelos outros
não é nem mesmo uma pequena fração do que eu sinto? Aumentei sua
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capacidade. Embora o que você está sentindo agora possa parecer irracional
para você, saiba que isso serve a um propósito, Meu propósito sob o céu.
Agora, o que você faria se pudesse fazer qualquer coisa sob Minha
autoridade? ”

Eu: “Meu desejo seria curar crianças doentes.”

Jesus: Sorrindo. “Bem, Erin, esta é a 'resposta número um' para essa
pergunta, mas também há mais para isso. Agora, o que você acha que são
os pedidos usuais dessas crianças que morreram e agora estão residindo
aqui Comigo?”

Eu: “Não tenho certeza, Senhor. Hmm, eu realmente não sei.”

Jesus: “São os mesmos pedidos que acabaram de ser feitos às crianças que
você estava apenas observando:

● você pode garantir que minha mãe e meu pai voltem para casa
também?

● Oh sim, minhas irmãs e irmãos podem voltar para Casa também?

● Você pode, por favor, que todos saibam que estamos aqui e felizes?

“Como você sabe, Erin, pode ser um caminho muito difícil para Me
encontrar, mas não precisa ser.”

Eu: Chorando. “Senhor, eu não sabia como te encontrar. Eu não sabia o que
fazer e me atrapalhava muito e até hoje me atrapalha. Ainda estou zangado
com a dor da morte. Embora a morte em si possa não ser dolorosa, viver e
morrer certamente são.”

Ele riu do meu último comentário, mas depois ficou sério novamente.

Jesus: “Você viu o que eu lhe mostrei aqui, Erin. Você terá grande
compaixão e amor pelos perdidos. Você ajudará a reunir aqueles que eu
chamei das garras da morte. Quando eu te enviar, você não estará mais em
sua condição atual. Muito em breve, Erin, vou curar cada parte de você.

“Quando eu tiver feito isso, você não me perguntará mais: 'Quando,
Senhor, quando?' Farei tudo o que prometi que faria por você. Você não será
mais quebrado. Não mais você vai se lamentar. Você não vai mais sofrer.
Não mais você vai se preocupar. Agora, venha comigo!”

Ele pegou minha mão e de repente estávamos em um mirante no céu.
Eu vi a plataforma, a área de recepção, no céu. Era perto da Cidade de
Deus. Lá eu vi os trilhos do trem e o bonde, como tevah, entrando na
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estação. Um parou e depois havia outro logo atrás, depois outro e depois
outro.

As portas se abriram e os santos desceram do trem e foram para a
plataforma. Havia música, multidões aplaudindo e tanta alegria. Vi anjos
com listas marcando os nomes dos santos que chegaram.

Vi crianças correndo para cumprimentar seus pais e avós quando
desciam do bonde. Também vi o inverso e vi pais e avós correndo para
cumprimentar seus filhos e netos. Era tanta alegria que nem podia ser
medida.

Jesus: “Veja, Erin, essa alegria não ajuda a apagar suas preocupações e,
sim, até mesmo sua raiva de Mim?”

Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mesmo enquanto
escrevo.

Eu: “Sim, Senhor, tudo isso é tão maravilhoso. A alegria e a reconciliação de
toda essa dor é realmente incrível. Sinto muito por estar com raiva de Você.
Eu luto com tudo isso porque sei que Você é tão amoroso, gentil e forte. Eu
luto porque sei que Você odeia o sofrimento desnecessário, assim como o
mal de qualquer tipo. Estou passando por um momento tão difícil com todo
esse mal e toda a dor que é permitida na Terra”.

Jesus: “Eu sei disso, Erin, mas olhe e veja que tudo é por isso! Olhe em
volta, Erin, e veja que preparei um lugar melhor e aqui está.

Ele lentamente me virou em um círculo e sorriu para mim enquanto
apontava tantas coisas. Eu balancei minha cabeça com espanto e chorei com
toda a beleza que está esperando por todos nós.

Eu: “Sim, Senhor, mas como as pessoas vão saber?”

Jesus: “Saberão como serão chamados. Agora, quem você não verá aqui
são aqueles que causaram algum desses pequeninos a pecar. Teria sido
melhor para ele ter uma grande pedra de moinho presa ao pescoço e se
afogar nas profundezas do mar”. (Mateus 18)

Eu: “Senhor, você também está se referindo a esses cultos e religiões
falsas?”

Jesus: “Erin, eu mostrei a você um lugar alguns anos atrás onde vou
segurar aqueles de quem não terei misericórdia. Não terei misericórdia
daqueles que não tiveram misericórdia dessas criancinhas, Meus filhos”.

De repente, lembrei-me exatamente a que Ele estava se referindo,
mas era horrível demais para descrever. Eu estava prestes a tentar, mas o
Senhor me disse para não discutir mais sobre isso neste momento.
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Eu: “Oh Senhor, este é um lugar tão horrível! É horrível, simplesmente
horrível!”

Jesus: “Este lugar também é reservado para aqueles que aguardam
julgamento por usarem o meu nome em sua busca do mal. No entanto, esta
é uma área de retenção temporária. Nesta área, eles não serão capazes de
pensar em nada além de seus crimes repetidamente. Eles também não serão
capazes de pensar em nada agradável.”

Eu: “Senhor, nunca te vi tão firme sobre tudo isso antes!”

Jesus: “Todos os santos que você vê aqui herdaram o Reino dos Céus e
podem entrar nas Minhas Portas, as Portas da Cidade. Eles fazem isso e
agradecem. No entanto, também existem aqueles que residem fora desses
Portões.”

Eu: “Você está se referindo a Apocalipse 22:15?”

Jesus: “É como os dias de Noé. As pessoas estão no mercado, comprando e
vendendo. Eles estão fazendo seus negócios diários e seguindo seus planos.
Haverá casamentos e noivados, comida, bebida e coisas do gênero. De
repente, os mesmos dias que eles pensavam que haviam partido se foram.

“Eles estavam alheios aos tempos e não deram atenção aos seus
pecados contínuos. Eles não tiveram tempo para Me conhecer e se
arrepender, pois desfrutavam demais de seus pecados. Então, quando
chegar a hora, terei certeza de que ninguém será capaz de dizer: 'Mas eu
não te conhecia, Deus! Eu terei chamado, mas eles terão escolhido não me
ouvir”.

Eu: “Senhor, você nunca esteve assim antes. O que eu posso fazer? Bem, eu
não posso fazer nada sem Você! Oh Senhor, por favor, ajude-nos! Por favor,
fortaleça-nos em breve!”

Jesus: “Erin, eu prometi, então não tenha medo. Não se preocupe porque
eu tenho você e eu te chamo de meu amigo. Estou em breve para
fortalecê-lo. Como não vou revelar todos os planos que tenho para você,
você deve confiar plenamente em Mim.

“Agora, estou feliz que você veio a Mim com total honestidade hoje.
Posso contar apenas algumas vezes em que você confessou estar com raiva
de Mim. Deus no trono? sim. Mas eu? Não. Eu entendo que você esteja com
raiva, mas por favor, conforte-se em Meus planos.

“Lembre-se de que nunca sou surpreendido, nunca pego de surpresa e
nunca desinformado. Eu nunca me acovardo ou me preocupo. Eu nunca
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tremo com a visão da escuridão. Eu nunca planejo o mal com o bem. Eu
nunca zombo dos justos.”

Corri direto para Seus braços e o abracei com força. Mesmo que tudo o
que acabamos de falar fosse difícil de falar, Ele ainda foi capaz de me
confortar de alguma forma. Ele é verdadeiramente o Rei dos reis e o Senhor
dos senhores. Nada é impossível para Ele!

Eu: “Sinto muito por estar com raiva, Senhor. Eu amo Você! Embora eu
ainda odeie toda a dor aqui na Terra, pelo menos agora estou muito
encorajado por tudo o que Você me mostrou. Também estou tão feliz que as
crianças estão orando por suas famílias e amigos que ainda estão aqui. Oh,
que alegria é ter Você confortando os quebrantados.

“Senhor, por favor, não demore em fortalecer todos nós. Por favor, não
demore em fortalecer minha família e meus amigos.” Eu então sorri para Ele.
“Oh, por favor, não demore em me fortalecer também. Nossos corações
estão em Ti, Jesus!”

Jesus: Sorrindo.

“Isso é música para Meus ouvidos!

“Em breve, Erin, muito em breve!”

O sonho acabou.
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