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253 - Jesus, a Porta das Ovelhas
e a Libertação de as Bestas

Terminaram na quarta-feira, 19 de julho de 2017

Recebido no domingo, 16 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
pela minha família e amigos. Espero ansiosamente, e nem sempre com
paciência, pelo Seu retorno. Eu te amo, Pai.

Tive um sonho ontem à noite que foi muito claro e horrivelmente
gráfico.

Sonho 1 (“As Feras São Libertadas”)

Nossa casa ficava situada em uma colina alta no que parecia ser
bastante semelhante às colinas na parte noroeste de Portland, Oregon. No
entanto, ainda era diferente, pois também parecia ter um terreno desértico e
tropical.

A casa em que morávamos era muito estreita, assim como as casas
vizinhas. Cada casa tinha cerca de seis andares, mas cada andar tinha
apenas 2,1 metros de largura e 2,4 metros de comprimento. Cortando esse
espaço já pequeno, havia uma série de escadas necessárias para ir de um
andar a outro.
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Mesmo que as escadas tivessem apenas 61 centímetros de largura e
tivessem degraus curtos e degraus rasos, ainda assim a área de estar em
cada andar era ridiculamente pequena, apenas cerca de 1,5 metros de
largura e 2,4 metros de comprimento. Na realidade, não havia espaço
suficiente para colocar os móveis nas escadas e em cada um dos andares.

Já havíamos decidido que era muito estreito para morarmos e agora
tínhamos planos de nos mudar para uma área mais ampla, com paisagens
extensas. À medida que continuamos a organizar nossa mudança, todos nós
nos certificamos de que tínhamos o cuidado de obedecer às leis locais e
mantivemos nossos pontos de vista sobre Deus até que Ele nos instruiu a
proceder de forma diferente.

Um dia, recebemos uma batida à nossa porta. Quando abri a porta,
reconheci a pessoa parada ali como um construtor local. Para ser educado,
convidei-o a entrar para dar a sua opinião, mas já sabia que não assinaria
nenhum contrato.

Construtor: “Hoje é seu dia de sorte! Tenho uma excelente oportunidade de
investimento para si. Estamos prestes a desenvolver uma área nobre no vale
e eu recomendo fortemente que você realmente precisa aproveitar esta
oportunidade imediatamente. ”

Eu: “Sinto muito, mas não estamos realmente interessados   nisso agora.”

Construtor: “Escute, Erin, você realmente precisa pensar em se mudar para
cá.”

Eu imediatamente fiquei cauteloso quando ele disse meu nome, pois
eu sabia que algo não estava certo. Eu tinha ficado propositalmente sob o
radar e realmente não tinha deixado ninguém saber meu nome, ou pelo
menos era o que eu pensava.

Eu: “Já disse que não estamos interessados”.

Ele me ignorou completamente e, em vez disso, puxou um dispositivo
que me mostrou uma visão 3D virtual do desenvolvimento. Senti fortemente
que não deveria perder a paciência com ele, então mantive a calma e decidi
pelo menos olhar o que ele estava me mostrando.

Construtor: “Você vai morar em uma dessas unidades. Eu construí apenas
três dessas unidades e vou permitir que você tenha uma delas, mas apenas
se você concordar em se inscrever comigo hoje.”

Eu: “Embora concorde que toda a área que você está desenvolvendo é
bastante impressionante, todas essas unidades são feitas de concreto. Essas
unidades me lembram tumbas.”
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Construtor: “Olha, Erin, você realmente vai se arrepender de não ter
comprado isso.”

Eu: “Quanto custa cada uma dessas unidades sendo vendidas?”

Construtor: “Só hoje, vou praticamente dar isso a você por um preço de
banana de apenas $2 milhões. Aqueles que não disserem sim hoje irão se
arrepender instantaneamente, pois os preços em breve dobrarão. Não só
isso, mas as unidades em que você está morando agora, incluindo esta, logo
se tornarão inabitáveis.”

Eu: “Eu realmente não quero essa unidade de jeito nenhum. Já sei que não
haverá vegetação ou animais neste empreendimento. Tudo isso parece tão
sem vida para mim.”

Construtor: Gritando. “Tudo bem, eu sinto muito, mas agora você é tarde
demais. Não gosto da sua atitude e agora não vou deixar você entrar no
vale, mesmo que me implore.” Ele de repente ficou assustadoramente
calmo. "Apenas lembre-se, Erin, eu avisei você."

Quando ele saiu furioso, não pude deixar de balançar a cabeça para o
que acabara de acontecer. No entanto, rapidamente tirei isso da cabeça
quando estava quase terminando de empacotar nossos pertences para a
viagem. Se ele tivesse se dado ao trabalho de me perguntar, eu teria dito a
ele que já havíamos decidido seguir completamente em outra direção.

Depois de um pouco mais de tempo, examinei minha lista de
verificação e percebi que agora tinha tudo embalado, exceto alguns
mantimentos para a viagem. Era noite, então eu rapidamente saí para o
supermercado na base da colina a oeste do vale antes que fechasse. Como
não havia ninguém disponível para vir comigo, decidi sair sozinha.

Enquanto dirigia para o supermercado, comecei a ouvir pessoas
gritando de horror porque seus animais de estimação, filhos e parentes
estavam desaparecidos. Isso me pareceu muito estranho, pois eu sabia que
o Arrebatamento ainda não havia ocorrido.

Não demorou muito para que o mistério desses 'desaparecimentos' me
fosse revelado. Quando comecei a cruzar a ponte a caminho do
supermercado, olhei para o lado da ponte enquanto ela passava por um
pântano. Notei que o nível da água havia subido perigosamente mais alto do
que o normal.

Parei meu veículo na lateral da ponte para dar uma olhada melhor.
Quando olhei para baixo, pude ver muitos crocodilos e crocodilos para
contar. Eu engasguei de horror quando percebi que esse era o motivo pelo
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qual tantas pessoas estavam desaparecidas de repente. Meu coração
afundou quando vi uma mulher 'caminhando sobre as águas' abaixo.

Eu rapidamente saí do meu carro para gritar um aviso para ela. Eu
reconheci a mulher como alguém que eu conhecia. Lembrei-me então que
ela havia inventado alguns sapatos especiais que lhe permitiam 'caminhar
sobre a água'. Gritei com ela no topo dos meus pulmões, mas ela estava
muito longe para ouvir o que eu estava dizendo.

Eu: “Jane, você deve sair da água agora! Saia o mais rápido que puder!”

Ela deve ter ouvido algo quando ergueu os olhos e acenou para mim.
No entanto, ela continuou a andar, completamente alheia aos perigos que a
cercavam nas águas escuras abaixo dela. Então, quando vi que três
crocodilos estavam se reunindo ao redor dela, gritei com ela de novo, mas
sem sucesso.

Eu então observei enquanto ela usava dois dos crocodilos como
'degraus'. Quando ela foi pisar no terceiro crocodilo, ele saltou e a arrastou
para baixo da superfície. Depois que seu corpo agora morto foi arrastado
para águas mais rasas, os outros dois crocodilos se juntaram a um frenesi
de alimentação.

Depois que terminaram de consumir a mulher completamente no que
parecia ser apenas alguns segundos, eles começaram a agir estranhamente.
Eu não tinha certeza do que eles estavam fazendo no início, mas então
percebi que cada um deles tinha acabado de dar à luz vários outros
crocodilos. Esses crocodilos recém-nascidos estavam crescendo rapidamente
e eu sabia que logo seriam mortais.

Corri pela ponte e gritei avisos para o máximo de pessoas que pude.
Parecia que nenhuma pessoa ainda havia reconhecido o grande perigo que
estava bem ali no meio deles. Todos pareciam incapazes de entender o que
eu estava dizendo a eles. Finalmente parei um homem para falar com ele.
Ele estava em choque e bastante catatônico.

Eu: “O que está acontecendo? Você está bem? Senhor? Senhor?"

Homem: Atordoado. “Depois que eu disse 'não', eles tiraram tudo de mim.
Eles inundaram a área e soltaram feras na água. Ninguém estava
preparado.” Ele se recuperou e começou a gritar comigo. "Corre! Corre! Sair!
Sair! Pegue muito pouco e corra agora!”

Voltei para o carro e dirigi até o supermercado o mais rápido que
pude. Uma vez dentro da loja, rapidamente comecei a reunir alguns itens
essenciais. Depois de um tempo, um funcionário correu até mim para falar.
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Quando ela se aproximou de mim, rapidamente nos reconhecemos de
algumas das minhas viagens anteriores que fiz lá.

Balconista: “Erin, por favor, leve este saco de provisões. Vou vender para
você por apenas $25. Vai durar você e sua família cerca de 27 dias. Pegue e
corra! Não olhe para trás! Essa área está prestes a ser nivelada para abrir
caminho para o construtor.”

Forcei um sorriso enquanto estendia a mão para pegar a sacola de
provisões dela. Eu estava curiosa para saber como ela também sabia meu
nome, mas então rapidamente me lembrei que eu usaria meu cartão lá para
a maioria das minhas compras. Ela deve ter anotado meu nome no cartão da
última vez que o usei com ela.

Eu: “Muito obrigada por isso! Oh, eu simplesmente sabia que aquele
construtor era mau.”

Balconista: “Oh Erin, seus requisitos para viver sem medo é realmente algo
que todos nós devemos temer. É uma compra para um túmulo de concreto!”
Ela então olhou nos meus olhos com grande preocupação. "Você assinou?"

Eu: “Não, não assinamos nada.”

Balconista: “Nesse caso, você deve sair imediatamente! Você será caçada à
luz do dia! Em breve, tudo o que este homem construiu irá embora e apenas
algumas colunas de fumaça permanecerão.”

Eu: “Espere! Lembro-me de ter lido sobre isso na Bíblia! Uma grande guerra
virá para o vale e o inimigo não sobreviverá!”

Balconista: “Sim, mas você deve partir esta noite para onde o Senhor a
enviar. Vai! Saia agora! Rapidamente!" Ela me abraçou.

Saí com suas provisões, junto com alguns jarros de água que havia
comprado. Decidi deixar meu carro no estacionamento e ir a pé, pois as
estradas agora estavam congestionadas com o tráfego. Amarrei tudo nas
minhas costas e corri de volta para a ponte.

O pântano estava coberto de vegetação e o cheiro de enxofre e morte
era insuportável. Corri para buscar minha família e contei-lhes o que havia
acontecido. Fugimos em nosso outro veículo para o oeste, para o lugar que o
Senhor havia preparado para nós. Era uma paisagem exuberante expansiva
na qual o inimigo não estava interessado.

Sonho 1 terminou.
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Recebido na quarta-feira, 19 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por meu marido e filhos. Senhor,
eu realmente quero dizer isso - OBRIGADO! Estou muito grato por ter nos
dado um lugar tão bonito. Ainda não consigo acreditar que Você trouxe a
mim e a meus filhos a um lugar tão seguro. Este é um presente incrível de
você e não poderíamos ter feito isso sem você.

Você continua a nos sustentar. Recentemente, conseguimos fazer
alguns reparos em nossos carros que não tínhamos podido pagar até agora.
Embora ainda haja muitos itens 'pendentes', eu apenas sei que Você mais
uma vez nos ajudará a nos sustentar, assim como tem feito há algum
tempo.

Obrigado, Pai, por enviar meu marido para cuidar de nós. Ele adora
liderar nossa casa sob Sua orientação e autoridade. Que presente ele é para
mim e nossos filhos, então, mais uma vez, obrigado! Meus filhos, em
particular, realmente precisavam de um modelo masculino "positivo" em
suas vidas.

Porém, como Você já sabe, Senhor, ainda tenho muitas preocupações
hoje, especialmente quando começo a pensar sobre algumas das paredes
impossíveis que enfrentamos à nossa frente. Na verdade, todas as nossas
esperanças permanecem apenas em você. Estou esperando por você, mas,
realmente, todos em nossa casa estão esperando por você também.

Meu corpo parece realmente estar se desgastando agora. Minha
contínua incapacidade de 'realmente' ser capaz de me exercitar
regularmente devido à minha lesão certamente não está ajudando em nada.
Por favor, mostre-nos o que devemos fazer aqui, Pai, ou, melhor ainda, Você
poderia apenas curar nossos corpos?

Para me encorajar, você poderia apenas me fortalecer o suficiente
agora para que eu possa pelo menos ser mais ativo enquanto esperamos por
nossa Transformação? Hmm, talvez se você só quisesse transformar alguns
de nós por agora, tenho certeza que todos concordamos em manter este
milagre quieto até o Seu momento 'apropriado'... sorrisos!

Senhor, recentemente Tu colocaste em meu coração um renovado
interesse pela pintura e costura. Este interesse pareceu ficar ainda mais
forte esta semana, então, por favor, ilumine tudo o que Você gostaria que eu
fizesse. Estou ansioso para servi-Lo ainda mais, Senhor!
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Também estou preocupado com alguns formulários do governo que
preciso preencher em breve para nossa casa. Estou preocupado e incerto
sobre como tudo isso vai se encaixar. Que tudo isso seja perfeito e nos
oriente sobre como devemos proceder. Eu me sinto tão perdida quando tento
fazer isso sozinha.

Peço, mais uma vez, que nos fortaleça para que possamos fazer mais
atividades enquanto esperamos o Seu momento perfeito. Estou ansiosa para
dar aos nossos filhos algumas coisas divertidas pelas quais ansiamos. Por
favor, Pai, abençoe-nos abundantemente, pois todos nós O amamos muito.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um arco de vinhedo que conduz a um belo bosque de
álamos com um caminho feito de pedras de pavimentação incríveis. Ao
pesquisar o caminho até o fim, vi Jesus banhado pela luz de Deus ali. Entre
a arcada e o fim do caminho havia uma 'porta aberta' que eu não tinha visto
antes.

Jesus estava olhando para mim e estava sorrindo. Eu podia ver feixes
de luz curativos emanando de tudo ao seu redor. Ele estendeu os braços
para mim e me fez sinal para ele. Eu imediatamente comecei a correr pelo
caminho, através da 'porta aberta' e direto para Seus braços amorosos.
Quando Ele me abraçou, senti Seu amor se derramar ao meu redor e em
meu corpo.

Eu: “Oh Senhor, estou tão feliz por estar aqui em Seus braços hoje. Você
poderia, por favor, curar nossos corpos terrestres hoje? Por favor? Hoje?
Você poderia tirar todas as nossas dívidas e inimigos? Você poderia
removê-los todos hoje? Hoje? Por favor, Senhor, por favor?"

Jesus: Ele ria porque eu estava tão animado com os meus pedidos.

“Bem, Erin, Eu certamente posso ver que 'paciência' está fora de
questão por hoje...”

Ele olhou nos meus olhos e sorriu.

“...ou pelo menos é isso que estou deduzindo da urgência de seus
pedidos.”

Eu: “Senhor, estou te pedindo o impossível. Estou vindo com ousadia diante
de Você como eu sei, e sem sombra de dúvida, que Você pode fazer todas as
coisas. Você pode fazer qualquer coisa que esteja em Sua vontade e na
vontade de seu pai. Seus milagres e amor não têm limites.” Comecei a
chorar porque parecia que meu coração estava se partindo enquanto falava
isso.
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“Senhor, visto que sei que não há fim para o que és capaz de fazer,
simplesmente não posso deixar de sentir que estamos sendo preteridos para
a Sua cura agora. Quando estou aqui e em Seus braços, sinto-me
totalmente inteiro e vivo. Oh, por favor, não nos consideraria para Seus
milagres em breve?"

Jesus: “Eu ouvi suas orações. Seus pedidos me agradam. Sei que seus
corações doem quando Eu não faço imediatamente o que você pede. O que
adoro em você, Erin, é que continua a Me buscar para o impossível e nunca
para de pedir. Você também aprendeu a não agir por conta própria e
raramente a faz agora.”

Eu: “Sim, Senhor, já que realmente não há mais nada que eu possa fazer
sozinha.”

Jesus: “Sim, mas certamente há muitos problemas que você ainda pode
trabalhar sozinha, sem Mim. Agora, você espera por Mim e isso é bom.
Agora, Eu sei que você está ficando cansada. Também sei que você continua
fazendo tudo o que pode por conta própria. Isso também é bom.

“Erin, reveja o contrato que Eu dei a você novamente. Você está
pedindo a conclusão do contrato. Estou prestes a conceder a você tudo pelo
que orou. Aqueles que me amam são como ovelhas no meu portão agora.

“As ovelhas se reúnem em grande expectativa pelo Pastor. Enquanto o
pastor começou o processo de abertura do portão, as ovelhas permanecem
desconfortáveis   e amontoadas enquanto esperam por ele. As Ovelhas
clamam ao Pastor enquanto desejam que seu Pastor abra o Portão.

“Erin, Eu sou o Pastor e Eu sou o Portão. O Portão é aberto pelo Pastor
e Minhas Ovelhas, então passa pelo Portão. Depois de passarem pelo Meu
portão, elas são cuidadas em um novo pasto e recebem uma nova
promessa.

“No entanto, e ainda mais do que isso, Erin, Eu também sou o seu
Pastor agora. Você não Me abandonou por pastos mais verdes. Você ficou
Comigo porque confia plenamente em Mim para mantê-la segura. Portanto,
Eu a separei, junto com Minhas outras ovelhas. Para você, Erin, isso também
inclui o seu marido e toda a sua família.

“Todos vocês agora são minhas posses. Todos vocês logo proclamarão
o que fiz do começo ao fim. Eu chamei cada um de vocês das trevas para a
luz (1 Pedro 2:9). Aqueles que realmente Me amam logo ficarão surpresos
e gritarão seus louvores a Mim.

“Erin, como está escrito, você já foi 'não um povo', mas agora você é
um 'Povo de Deus'. Se eu estivesse falando dos judeus aqui, isso não faria
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nenhum sentido, pois eles já eram conhecidos. Embora agora você saiba
muito pouco sobre suas origens, visto que foi mantida escondida, o inimigo
sabe quem é cada um de vocês.

“O inimigo travou guerra contra suas almas. Ele travou guerra contra
seus filhos e entes queridos. Esta guerra foi ainda maior para vocês, assim
como foi para aquela pequena porção daqueles que foram designados por
Mim para os Meus propósitos, que em breve farão parte do Meu 'Sacerdócio
Real'.

“Embora você ainda pudesse ter bebido da taça da inveja, malícia,
engano ou hipocrisia e todos os tipos de calúnia ainda pudessem ser
encontrados em seus lábios, em vez disso, você se manteve afastada de
tudo isso. Em vez disso, você ansiava pelo leite espiritual que Eu lhe ofereci.

“Você bebeu do Meu cálice e provou o que é bom de beber. Portanto,
Eu a tenho separado e tenho lhe dado o que é bom. Eu segurei você em
Meus braços como um Pastor segura uma ovelha recém-nascida cuja mãe a
rejeitou. Eu então amamentei você com leite espiritual e você bebeu do que
é bom.

“Você agora só Me espera para obter o seu leite. Agora olhe apenas
para Mim e siga-Me em tudo o que fizer. Aos poucos, dia a dia e com força
em força, Eu tenho lhe conduzido até onde está agora. Embora os lobos
estejam do lado de fora de sua cerca chamando por você, Eu tenho mantido,
e continuarei a manter, você e sua família em segurança.

“Embora os lobos murmurem todos os tipos de coisas sujas sobre você
enquanto a chamam da escuridão, eles não prevalecerão. Eles não levarão
nenhum de vocês além dos Meus limites. Eles não terão sucesso em sua
missão de fazer qualquer um de vocês tropeçar e cair.

“Eu estou aqui, Erin, e abrirei as comportas das bênçãos sobre você.
Eu prometo a você que o Portão da Ovelha está prestes a abrir. Não se
preocupe, pois o Meu Portão não será como o do Templo. Lá, as ovelhas
eram levadas por um caminho para serem abatidas como um sacrifício.

“Em vez disso, vim eliminar a necessidade do sacrifício do Templo de
uma vez. Eu vim como o Cordeiro Perfeito, pois não há mancha em Mim.
Mesmo assim, fui uma abominação e uma mancha para Meus perseguidores
e fui odiado sem motivo. Eu permaneço assim até hoje.

“Agora vocês são as Minhas ovelhas, separadas para os Meus
propósitos, não para serem abatidas, mas sim para serem fortalecidas no
pasto que preparei. Lá, um por um e dois por dois, você se reunirá dentro do
Meu rebanho. Lá, vou fazer algo em que você não vai acreditar.
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“Erin, em breve chegará um dia diferente de qualquer outro. Este dia
foi especialmente planejado por Meu Pai e Eu para 'um momento como este'.
Em breve vou enviar você, Minha preciosa ovelha, para o meio dos lobos. No
entanto, em vez dos lobos devorar você, eles ficarão apavorados e fugirão à
sua vista.”

Eu: Eu sorri para ele. "Hmm, então... hoje está fora da mesa, então?"

Nós dois começamos a rir tanto juntos. Ele obviamente sabia que eu
estava apenas brincando.

Jesus: “Hmm, então essa é a única coisa que você recebeu de tudo o que
eu acabei de lhe dizer?”

Ainda estávamos rindo quando Ele me abraçou.

Eu: “Bem, Senhor, é que estamos todos muito animados agora! Se não hoje,
você ainda poderia fazer isso muito, muito, muito em breve? Por favor,
Senhor? Por favor?”

Jesus: “Embora você já saiba que hoje provavelmente não será o dia, você
também sabe no seu coração que esse dia chegará em breve. Não se
preocupe, Erin, já que você está na frente do Portão.”

Ele sorriu e me cutucou de uma forma alegre.

“Agora, Eu sei que você esgotou seu pasto atual e agora precisa de um
novo crescimento. Bem, estou aqui para lhe dizer que estou prestes a abrir
as comportas. Sinta-se encorajada, pois farei tudo o que disse que faria.

“Embora Eu não demore, você ainda deve aproveitar os dias que
antecederam isso. Faça tudo o que seu coração pedir.

“Erin, enquanto seus planos terão sucesso, os planos do inimigo contra
você irão falhar. Eu não abandonei nenhum de vocês. Tenho visto as
atividades dos ímpios ao seu redor e Eu não estou satisfeito. Para lhe dar
alguma esperança do que virá em breve, Eu já não removi alguns daqueles
que o inimigo enviou contra você e sua casa?"

Eu: “Sim, Senhor…”

Jesus: “Hmm, você não parece tão convencida. Que tal nomear alguns
deles?”

Vários nomes de repente 'pipocaram' na minha cabeça. Havia muitos,
muitos mais do que eu havia percebido. Como meu principal inimigo sempre
esteve muito no meu foco, de alguma forma não dei valor a todos os
inimigos que Ele já havia removido para mim. Eu balancei minha cabeça por
não perceber isso mais completamente antes.
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Eu: “Ok, ok, Senhor, sinto muito. Por favor, me perdoe. Você já fez muito
para nos proteger!”

Jesus: “Sim, Erin, mas Eu prometo que em breve você ficará ainda mais
grata pelo que farei em breve com seus inimigos restantes. Agora,
alegre-se, pois ninguém em sua casa se perderá. Aproveite este dia, pois
ouvi suas orações e as aceitei. Eu atenderei os seus pedidos e cumprirei
cada uma das Minhas promessas em seu contrato.”

“Continue a fazer o bem enquanto espera. Eu estou aqui com você.
Todos os planos que coloquei em seu coração serão bem-sucedidos. Você
logo contará seus inimigos conforme eles caem um por um. Vós sois Minhas
ovelhas e Eu sou vosso Bom Pastor.

“Embora Eu possa derrubar um leão e um urso em um instante,
lembre-se de que também posso facilmente remover um tigre e um leopardo
com a mesma rapidez.” Ele estava sorrindo para mim enquanto falava.

“Sim, Erin, Eu posso até remover as aranhas e as vespas. Lembre-se
sempre de que nada é grande demais para Mim, entendeu?”

Eu: “Sim, Senhor. Obrigada!" Eu o abracei com força.

Jesus: “Erin, reveja o seu contrato de novo. Está quase na hora.”

Eu: “Sim, Senhor, eu vou.”

Jesus: “Em breve, Erin, muito, muito em breve! Continue a ser paciente
enquanto espera. Tudo fará sentido, incluindo a espera, quando este dia
finalmente chegar.”

Eu: “Oh Senhor, nós te amamos tanto!”

Ele colocou a mão no coração e apontou para o meu coração. Eu o
abracei e não queria me soltar.

O sonho acabou.

11


