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254 - Deus, Nossa Única Rocha
nos Dias Vindouros de Anarquia

Terminou na quarta-feira, 26 de julho de 2017

Recebido na quinta-feira, 20 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Estava terrivelmente quente lá fora novamente ontem, então eu mais
uma vez tive problemas para dormir na noite passada como resultado.
Também estou com muitas dores hoje. Sigh ... Eu realmente sinto como se
estivesse começando a soar como um 'disco quebrado' com todas as minhas
reclamações repetidas para Você.

Não importa o que aconteça, eu te amo, pai! Ah, sim ... Devo também
mencionar que agora tenho um novo pedido 'urgente'! Se for da Sua
Vontade, você poderia fazer o download da imagem do Seu Filho e fortalecer
meus dedos para desenhar como eu vi Ele no Céu?

Depois que fui à comunhão de joelhos esta manhã, olhei para o teto
da minha sala devocional. Parecia que havia alguns insetos minúsculos, mas
eu não tinha certeza. Peguei meu binóculo para dar uma olhada mais de
perto e havia pequenas aranhas. Só posso supor que uma 'mãe aranha' deve
ter chocado seus bebês recentemente.

Eu então recuperei meu prático bastão de aranha que meu marido
tinha feito para mim apenas para esta ocasião. É um stick extensível
geralmente usado para lavar janelas, mas com camadas de fita adesiva, com
o lado adesivo voltado para fora, enrolado na extremidade. Esta fita adesiva
é tão pegajosa que é muito difícil para qualquer coisa, incluindo aranhas,
escapar.

Enquanto golpeava o canto do teto com a vara, não pude deixar de rir
quando ouvi o Senhor me chamar de 'o grande caçador de aranhas'. Quando
finalmente terminei, cerca de quarenta a cinquenta aranhas morreram
repentinamente. Infelizmente, tirei um pouco de gesso ao mesmo tempo,
mas não foi muito perceptível lá em cima.
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Satisfeito, então eu tirei o meu pequeno aspirador de pó portátil de mão e
começou a chupar-se a carnificina 'da Grande Massacre da Aranha de 20
julho de 2017'. Em seguida, certifiquei-me de prender a tela da janela com
mais força e fiz uma varredura final atrás da minha cadeira.

Quando me arrastei para trás de minha cadeira, descobri um diário
devocional preto mais antigo ali. Isso deu início a mais uma jornada muito
dolorosa para mim. Embora eu devesse saber melhor, abri o diário na página
de introdução. Como de costume, escrevi um pequeno parágrafo resumindo
nossa história atual desde o diário anterior.

Houve também uma oração pelos dias de inscrições a serem
registrados em breve e uma dedicação aos meus filhos. No entanto, e para
minha surpresa, este diário em particular rapidamente se tornou bastante
desorganizado quanto mais eu folheava suas páginas.

Embora seja possível que eu possa ter acidentalmente transferido para
outra revista, havia uma página de 15 de outubro de 2000 e, em seguida, a
próxima página não foi registrada até 2002. Foi realmente uma bagunça e
ao contrário de minha maneira usual de organizar essas revistas .

Quando comecei a ler os detalhes do diário, descobri sonhos e visões que
havia escrito ainda naquela época. No entanto, eu nunca tinha apostado
muito em nenhum deles na época. Logo descobri completamente um sonho
detalhado que eu tinha escrito para trás em 15 de janeiro de 2003. O sonho
foi criado em um porto que parecia bastante tranquilo em primeiro lugar.

Sonho 1 (“porto sonho de 15 de janeiro de 2003”)

Eu estava com as minhas três crianças que têm um piquenique feliz
pelo porto. Era tão pacífico que outras famílias estavam fazendo atividades
semelhantes ao nosso redor. No entanto, a escuridão logo caiu sobre nós
quando uma tempestade apareceu rapidamente do nada. Enquanto eu
procurava no horizonte, eu vi um exército de demônios devorando as
pessoas enquanto elas vinham em nossa direção.

Fiquei apavorada e rapidamente peguei dois de meus filhos para
carregá-los em meus braços. Disse então ao meu filho mais velho que
segurasse minha camisa. Mesmo que estivéssemos fugindo para o interior o
mais rápido que podíamos, não demorou muito para que esses demônios
nos alcançassem.

Logo senti uma das respirações quentes dos demônios em meu
pescoço enquanto continuávamos a fugir. O cheiro era tão pútrido e era
como uma combinação horrível de excremento, enxofre e carne podre. Para
meu horror, então ouvi sua voz maligna chamando por mim e meus filhos.
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Demônio: “Oh, como eu gostaria de devorar todos vocês, mas não posso
porque Deus diz que vocês estão fora dos limites. Como eu só quero
arrancar sua orelha da sua cabeça!"

Sonho 1 terminou.

Este sonho era tão assustador. Embora eu só tenha anotado essa parte
em meu diário, pude me lembrar ainda mais do sonho vividamente. No
entanto, como era o caso naquela época, eu ainda não deveria escrever
quaisquer outros detalhes além dos descritos acima.

Enquanto eu continuava a folhear as muitas entradas neste diário, eu
me peguei querendo chamar aquela eu ingênua mais jovem e dar-lhe uma
sacudida sólida. Eu diria a ela para acordar de seu sono e confiar em seus
instintos em tudo o que estava acontecendo ao seu redor.

Embora houvesse grandes problemas ao meu redor durante esse
tempo, eu ainda não sabia disso. Dores misteriosas começaram a aparecer e
eu agora estava sofrendo de cansaço, dores de cabeça e depressão.

No entanto, ainda levaria cerca de três anos a partir deste ponto no
diário até que o Senhor finalmente expôs que uma pessoa que deveria ser
meu maior protetor estava colocando drogas em minha comida. Havia
também muito mais mal que logo seria exposto sobre este homem, mas, na
realidade, o termo 'homem' mal se aplica neste caso.

Ele não apenas cometeu muitos atos perversos contra mim, mas
também contra nossos filhos. Isso logo levou ao fim de nosso casamento.
Embora eu tenha provas de tudo isso e essa prova tenha sido
posteriormente confirmada em um tribunal, ele ainda nunca confessou e
ainda nunca se desculpou por uma de suas muitas ações ímpias para
conosco.

Pai, eu continuo orando para que o Senhor sacuda e acorde este
homem antes daquele 'Grande e Terrível Dia' que logo virá, aquele dia
conforme está escrito em Sua Palavra. Para tantos como eu, nossa justiça
ainda não chegou. Muitos de nós foram servidos por tantas injustiças por
sistemas judiciais que são direcionados para os malvados com contas
bancárias maiores.

No entanto, só sei que em breve o Senhor administrará a Sua justiça
perfeita, Pai. Você até me mostrou a horrível área de detenção onde esses
homens e mulheres perversos residirão enquanto aguardam o Seu
julgamento final. Este lugar é tão aterrorizante que faz meu coração pular
uma batida com o mero pensamento deste lugar.
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Os ímpios são colocados bem abaixo da superfície e são fortemente
amarrados em restrições em um caixão minúsculo como uma prisão. É o
mais apertado dos espaços e desconfortável além da descrição! Não só isso,
mas eles não podem dormir porque Você não permite que eles fechem os
olhos. Uma tela é colocada na frente de seus olhos e reproduz todos os seus
crimes indefinidamente.

Quando eu clamei a Você para ter misericórdia deles, Você então me
mostrou como eles nunca tiveram misericórdia de suas vítimas. Você então
me mostrou como Você deu a eles chance após chance de clamarem por
perdão, mas ao invés disso eles O amaldiçoaram com seus lábios.

O horror claustrofóbico que aguarda essas pessoas é tão sufocante e
horrível que pessoalmente não posso desejar isso a nenhum homem ou
mulher, mesmo meu maior inimigo. Embora me tenham dito que orar pela
redenção desse homem agora é inútil neste momento, ainda me sinto triste
por ele, pois este lugar é MUITO pior do que até mesmo nossos piores
pesadelos.

Mesmo que agora seja inútil para este homem em particular, o Senhor
me lembrou que continuar orando pela redenção de nossos inimigos libera
as correntes que nos prendem na falta de perdão. Também descobri que, se
não fizermos isso, Ele não poderá nos usar plenamente.

Pai, eu peço que sonhos e visões sejam dados àqueles que erraram e
continuam errando. Por favor, mostre a essas pessoas como o inimigo as
tem usado como armas pessoais. Por favor, mostre a eles Suas Cortes
Celestiais e como o inimigo zomba até mesmo daqueles que o serviram tão
bem até a sentença.

Por favor, também mostre para nós, que Te amamos, como o inimigo
também aparece em Suas Cortes para solicitar teste após teste contra nós.
Por favor, cure nossos corações partidos de tristeza por tudo o que passamos
como resultado. Por favor, proteja-nos dos métodos astutos de nosso
inimigo.

Oh Pai, eu fui tão tolo em meus anos de juventude. Embora eu tenha
tomado decisões imprudentes ao encontrar o mal, Você ainda escolheu me
salvar todas as vezes. Embora você tenha sido tão misericordioso comigo, eu
ainda estava com raiva de Você por me permitir fazer escolhas tão ruins.
Que tolice eu fazer isso quando era eu quem estava fazendo isso, não você.

Fui eu quem entrou pelas portas apresentadas pelo inimigo enquanto
Ele dizia: 'Ei, Erin, não vá por aí. Existe uma maneira melhor de
chegar aqui. Venha aqui e caminhe Nele.' Como os caminhos do inimigo
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de alguma forma pareciam mais fáceis, eu então, tolamente, acreditaria em
suas mentiras e entraria porta após porta conforme apresentadas por ele.

Cada viagem me levou para perto, mas não completamente, da
própria porta da fornalha ardente, tudo por minha própria iniciativa. No
entanto, porque Você me amou mesmo quando eu permaneci com raiva de
Você, Você continuou a me salvar de uma destruição cada vez maior.
Finalmente, depois de tanto tempo seguindo esse padrão destrutivo,
finalmente chamei Você e Você respondeu:

Deus: “Eu estou aqui, Erin. Eu te amo e Eu te perdôo. No entanto, você
também deve perdoar a si mesmo e aos outros. Eu tenho planos para você.
Tenho planos para você que são tão grandes que você nem acreditaria em
Meus planos para você, mesmo que lhe dissessem.”

Embora muitas vezes ainda me esqueça de que fui libertado naquele
dia, fui finalmente e completamente libertado da prisão de meus erros
passados. Enquanto o inimigo continua a me lembrar de onde vim e de
todos os meus erros do passado, sei que agora Deus me livrou de tudo isso.

Embora eu pudesse continuar atribuindo a culpa à minha educação e
ao que testemunhei, isso realmente não ajudaria em nada para promover
minha causa. Muito simplesmente, a família que me foi dada, para o melhor
e principalmente para o pior, foi permitida por Deus para meu bem maior a
longo prazo.

Como resultado, tento fazer o meu melhor para avançar e 'Kadima' e
focar na grande bênção de eu estar aqui com Você! Você é incrível, Pai, e
Você é nosso Criador. Ao pensar em todas as coisas incríveis que Você fez,
não posso deixar de chorar de admiração por tudo o que Você é para cada
um de nós. Obrigado pai.

Perdoe-me por ainda olhar para trás quando deveria saber mais. Há
dias em que algo vai desencadear uma memória distante e eu vou
literalmente sentir meu coração batendo forte e meu corpo começar a suar.

O padrão do inimigo é familiar:

● Ele primeiro me lembra das consequências de um caminho, decisão ou
direção errada que tomei.

● Ele então me faz relembrar a vergonha e a humilhação de perder tudo.

● Ele então usa a dor avassaladora que se segue para me afastar de
Deus.

Obrigado, Pai, por me ensinar como quebrar o padrão do inimigo. Você
me ensinou a finalmente mais uma vez clamar a Você por ajuda. Se eu me
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esquecer de fazer isso, Você agora me cutuca gentilmente e me lembra que
os planos do inimigo estão vindo contra mim. É quando Você me fala com
ternura.

Deus: “Erin, Eu estou aqui. Este é o caminho, agora caminhe nele. Essas
são velhas pontes de muito tempo atrás, mas estou aqui com você agora.
Enquanto eu também estava com você, estou aqui agora e você e seus filhos
estão seguros. Venha a Mim, Erin, e Eu lhe darei uma alegria eterna.”

Oh, Pai, estou muito grato ao Senhor e até mesmo por aquele pufe
redondo que eu tinha na minha antiga sala de estar. Estou muito grato por
todo o tempo que passei com Você quebrado e de joelhos. Quando a justiça
se voltou contra mim e eu me senti sozinho, não amado, esquecido,
abandonado, quebrado e sem esperança, fui transformado para sempre por
Você e restaurado, tudo no Seu tempo perfeito.

Lentamente, dia a dia, de força em força, Você começou a preencher
meu vazio com Sua água viva. Você refrescou minha alma e reviveu minha
capacidade de assimilar o que é bom. Você me instruiu enquanto eu dormia,
depois aplicou essas instruções enquanto eu estava acordado.

Aprendi sobre a justiça celestial em suas cortes. Mesmo sabendo que
ainda tenho muito que aprender, aprendi sobre o Seu amor por mim. Mesmo
que eu ainda não entenda completamente Seus mistérios, aprendi mais
sobre Seu amor incondicional por nós. Aprendi isso e substituí o amor que
nunca recebi de meu pai terreno ausente.

Aprendi sobre os esquemas do inimigo e seu padrão metódico de nos
atacar usando nossos pecados contra nós. A quantidade de conhecimento
que você me deu é vasta e agora percebo que tudo vem de você e somente
você. Oro de todo o coração para um dia ser capaz de aplicar tudo isso de
forma consistente e sem vacilar.

Mesmo assim, Pai, preciso da sua ajuda mais uma vez hoje. Por favor,
ajude-me a perdoar mais uma vez todos os meus inimigos e liberá-los
totalmente para Você. Meu coração se entristece quando vejo meus inimigos
continuarem a prosperar, enquanto nós permanecemos apenas sustentados
por agora. É uma sensação de desamparo ter recursos tão limitados
enquanto os observamos continuar a prosperar em seus maus caminhos.

Mais uma vez, também estou pedindo um presente especial de Você,
Pai. Embora minhas mãos não possam mais fazer o que antes, Você poderia
logo reverter isso e me conceder a habilidade de desenhar algumas das
coisas que Você revelou para mim no Céu, mas especialmente ser capaz de
pintar Seu Filho em todos de Sua glória.
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Oh, por favor, Pai, eu sei que Você pode fazer isso, como já vi que
Você faz isso com a minha escrita. Embora eu seja um péssimo escritor,
Você foi capaz de trabalhar através de mim com a minha escrita.

Como isso é um milagre, posso ter certeza de que Você pode fazer isso
facilmente com qualquer coisa. Como tal, por favor, conceda-me em breve a
capacidade de pintar Jesus. Embora algumas das pinturas Dele que existem
hoje se aproximem bastante do que tenho visto, elas ainda capturam apenas
uma pequena porção de Sua Glória.

Recebi domingo, 23 de julho de 2017

Comunhão

Nas últimas duas noites, continuei a lutar contra o sono devido à onda
de calor. Não adormeci de verdade até as 6h da manhã, mas logo acordei
algumas horas depois, às 8h. No entanto, quando verifiquei a temperatura
na sala, na verdade não estava tão ruim quanto eu pensava. Hmm, talvez
isso seja outra coisa, então?

Embora agora eu esteja cansado como resultado, pelo menos está
fresco aqui, pois a onda de calor diminuiu um pouco. Embora tenhamos
alguns pequenos aparelhos de ar condicionado portáteis que ajudam
substancialmente, eles ainda têm dificuldade em acompanhar quando está
tão quente.

Obrigado pelo alívio no calor! Espera-se que hoje tenha uma
temperatura máxima de 73 graus e isso é perfeito. Estou 'feliz de novo' ...
sorri. Obrigado, Jesus, por responder às minhas orações, mesmo pelas
'pequenas coisas' como o meu desconforto com o calor.

Embora eu tivesse tido vários sonhos na noite passada, um sonho
particularmente vívido realmente se destacou para mim.

Sonho 2 (“O Arquiteto e o Dentista Estão Salvos”)

Observe que o sonho a seguir parece ter elementos de ambos 'antes
do Arrebatamento' e 'depois do Arrebatamento'. Como tal, não tenho certeza
se nossos corpos foram transformados (antes do Arrebatamento) ou
glorificados (depois do Arrebatamento). Talvez pudesse representar os dois
períodos de alguma forma, mas, novamente, não tenho certeza. Talvez seja
simplesmente mais um mistério de Deus!

Viajei com meu marido e todos os nossos filhos para uma cidade na
Costa Oeste. Parecia ser a área histórica mais antiga de Portland, Oregon,
pois algumas das áreas pareciam familiares para mim desde a época em que
morei lá.
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Eu estava agora transformado e mais jovem, mas com o que parecia
ser pelo menos dez vezes o conhecimento que tenho agora. Como pano de
fundo para meu 'estado de transformação', devo mencionar que pareço ter
dois estados distintos em que me encontro quando sou transformado nesses
sonhos:

● Estado de 'farol baixo' Quando estou no estado de 'farol baixo', Eu
permaneço indefinida e pareço guardar para mim mesmo.

● Estado de 'farol alto' Quando estou no estado de 'farol alto', tenho um
brilho e uma força notável em mim. Eu também pareço me destacar
na multidão.

Neste sonho, eu estava em um estado de 'farol baixo'. Eu estava até
usando um tipo de lenço que cobria meu cabelo e envolvia todo o meu
corpo. Esta 'cobertura' parecia permitir-me deslocar-me em várias áreas que
normalmente não conseguiria.

Embora isso se destine apenas a este sonho, meu marido havia sido
promovido e agora estava se transferindo para trabalhar nesta região do
país. Como resultado, eu estava procurando uma área para morarmos. No
entanto, não era para ser um lar permanente, já que a nomeação de meu
marido duraria apenas seis meses ou mais.

Enquanto todos os nossos filhos também estavam na cidade conosco,
decidi examinar essas várias áreas sozinho. Comecei a olhar para vários
tipos de casas. Muitos pareciam bastante semelhantes aos das áreas de
Forest Hills e Vista Heights de Portland, onde trabalhei em vários projetos
importantes há muitos anos.

Com base em minhas experiências anteriores lá, pensei que talvez
pudesse encontrar um lugar adequado para morar lá. Fui então visitar um
velho conhecido meu de anos atrás, um colega designer. Ela simplesmente
estava tendo uma casa aberta naquele dia, mas não me reconheceu quando
entrei. Não me senti levado a dizer a ela quem eu era.

Já eram quase cinco da tarde de um sábado e seu 'Open House' estava
quase acabando. Enquanto esperava por ela, pude ouvir várias pessoas
falando sobre sua casa. Ela estava fora do alcance da voz para isso, então
ela não podia ouvir seus comentários. Fiquei triste porque não ouvi nenhuma
pessoa dizer nada de elogioso sobre sua casa.

Embora a casa dela parecesse adorável para mim, eu ainda percebi
que seus projetos haviam se tornado um tanto desatualizados com o tempo.
Esperei até que ela estivesse sozinha novamente antes de ir falar com ela.

Eu: “Eu adoro a sua casa. Está à venda?”
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Arquiteta: “Não, não está à venda. O objetivo desta 'Casa Aberta' é
apresentar um portfólio do meu trabalho a clientes em potencial. Para
conseguir trabalho nessa área, as pessoas realizam esses eventos como uma
espécie de 'guia de desenho'. Infelizmente, tenho passado tanto tempo na
casa de outras pessoas que não tive mais tempo para fazer o mesmo com a
minha.”

Eu: “Oh, então parece que você quase foi obrigado a ter esta 'Casa Aberta'.
Estou correto?"

Arquiteta: “Sim, mas realmente não tem funcionado muito bem para mim.
Parece que os únicos designers e empreiteiros contratados atualmente são
aqueles que 'pegaram emprestado' o dinheiro de seus clientes e o usaram
para trabalhar em suas próprias casas. A maioria deles parece nem saber a
primeira coisa sobre 'trabalho'. Agora, o que é que você faz?”

Eu: “Bem…” Hesitei. “… Eu sou uma arquiteta, mas eu sou realmente mais
um ilustradora agora. No entanto, ainda posso simpatizar com você, pois me
deparei com um dilema semelhante em meus dias como designer. Eu estava
tão ocupada trabalhando na casa de outras pessoas que realmente não tive
tempo suficiente para trabalhar em minha própria casa de forma adequada.”

Depois que eu disse a ela que era uma arquiteta, percebi que ela
imediatamente começou a suspeitar de mim e se perguntou se eu estava lá
para espionar seu trabalho. Realmente, eu não poderia culpá-la por se sentir
desconfiada, especialmente em um ambiente tão cruel.

Arquiteta: “Posso perguntar por que você está aqui?”

Eu: “Meu marido está se mudando para esta área para trabalhar e
atualmente estamos procurando casas aqui com nossos filhos.”

Arquiteta: Aparentemente satisfeito com minha resposta. “Bem, nesse
caso, preciso avisar com antecedência que não há nada à venda aqui que
ainda não seja propriedade do 'feitor'. Como resultado, não há mais nada
'verdadeiramente' à venda aqui.”

Eu: “Com licença, mas não entendi o que você quis dizer.”

Arquiteta: “Todos que tinham uma casa na época da 'aquisição' tinham que
permanecer onde estavam. De lá, o supervisor assumiu todas as obrigações
bancárias, hipotecas e até mesmo receitas.

“Enquanto continuarmos gerando renda, podemos permanecer em
nossas casas. No entanto, se deixarmos de gerar receitas e nos tornarmos
um passivo, nossa propriedade será apreendida e seremos removidos para 'a
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área' fora da cidade. Como resultado, todos nós temos que permanecer
produtivos 'ou então'.”

Eu: “Hmm, ainda não estou te seguindo. Achei que ainda havia várias
empresas e setores operando aqui. Meu marido vai trabalhar aqui nos
próximos seis meses.”

Arquiteta: “Não, ele não estará aqui apenas nos próximos seis meses. Esta
é uma armadilha para trazê-lo aqui. O supervisor tinha um vazio e agora seu
marido o está preenchendo. Ele agora estará aqui permanentemente até
morrer. ”

Eu: “Tem certeza disso?”

Só então, o Espírito Santo confirmou que o que ela havia acabado de
me dizer estava correto. No entanto, eu ouvi Ele me dizer para não me
preocupar e que tudo isso faz parte do Seu plano.

Arquiteta: “Você disse que está aqui com seus filhos. Quantos anos eles
têm e onde estão agora? ”

Eu: “Meus filhos estão se inscrevendo na universidade e minhas filhas estão
de volta ao hotel.”

Arquiteta: “Bem, seus meninos entrarão na Universidade, mas apenas nos
programas que são necessários na área. O superintendente está carente nas
áreas médicas agora.”

Eu: Rindo. "Hmm, isso pode ser um problema, pois nenhum de nossos filhos
tem qualquer interesse nas áreas médicas."

Naquele momento, ouvi o Espírito Santo me dizer: “Seus filhos
serão ainda melhores do que os médicos. No entanto, não discuta
com ela sobre isso.” Eu então a deixei continuar.

Arquiteta: “Seus filhos realmente não terão voz no assunto.”

Eu: “Bem, tudo bem. Talvez isso ainda esteja bom para eles. Agora, você
está me dizendo que não há absolutamente nenhum lugar disponível para
nós morarmos por aqui?”

Arquiteta: “Ainda há vagas disponíveis, mas apenas os imóveis que foram
apreendidos. As únicas propriedades disponíveis são daquelas pessoas que
não podem mais realizar serviços em valor proporcional ao valor
correspondente de suas propriedades.”

Eu: “Então, a maioria dessas propriedades é de idosos e doentes?”
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Arquiteta: “Sim. Você realmente, REALMENTE precisa se manter saudável
aqui. No entanto, também é porque o supervisor assumiu todas as suas
pensões e poupanças de aposentadoria e removeu sua seguridade social.”

Eu: “Você está me dizendo que as casas que eram totalmente próprias,
livres e desimpedidas, foram roubadas deles?”

Arquiteta: “Bem, não exatamente. Se o proprietário já possuía sua
propriedade, eles podiam mantê-la. No entanto, eles ainda teriam que
executar serviços suficientes para pagar sua manutenção, utilidades e
mantimentos.

“Se duas pessoas estivessem morando em uma casa e uma delas
morresse, o sobrevivente só poderia ficar com metade dos mantimentos e
utilidades que antes eram atribuídos a eles. Não apenas isso, mas metade
de sua casa agora teria que permanecer "no escuro".

“Embora eu fosse o dono da minha casa, eu ainda tinha que continuar
a trabalhar como designer para pagar por essas outras coisas. Enquanto as
pessoas continuam comprando meus serviços, todas as transações agora
precisam passar pelo superintendente.”

Eu: “Resta alguma liberdade e dinheiro que ainda permitiria a alguém
contratar um designer ou mesmo comprar itens para suas casas?”

Arquiteta: “Sim...” Eu imediatamente percebi que sua resposta havia se
tornado extremamente cautelosa e cautelosa. “Escute, eles não são
monstros. Recebemos mesadas.”

De repente, lembrei-me das inúmeras histórias de países comunistas e
dos dias da Alemanha nazista, quando as críticas ao governo podiam
facilmente resultar em prisão ou até mesmo em morte. Eu senti que isso
agora estava entrando em jogo aqui.

Eu: “Como ilustrador, designer e escritor, estarei agora sob constante
escrutínio quando nos mudarmos para cá?”

Arquiteta: “Bem, seu trabalho certamente será 'jurado'. No entanto, uma
vez que foram "eles" que recrutaram o seu marido, as suas condições de
vida serão superiores às nossas. Você pode até mesmo acabar morando no
distrito 'Skyline'.”

Eu: “O distrito 'Skyline'? Espere, eu conheço essa área. Hmm, essa área
certamente parece estar fora de nossa faixa de preço.”

Arquiteta: “Bem, há algumas casas vazias lá agora. De qualquer forma,
devo fechar esta noite. Obrigado pela visita. A propósito, você de alguma
forma me parece familiar. Eu te conheço?"
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Só então, o Espírito Santo me incitou: "Cure-a de sua depressão e
fibromialgia ou ela não será útil para eles por muito mais tempo."

Eu: “Embora possamos ter nos conhecido anos atrás, isso não é mais
importante. O que é importante agora é que você está doente. Você também
está preocupado em perder tudo em breve.”

Ela olhou para mim com a boca aberta. Eu poderia dizer que ela estava
em choque. Ela rapidamente se recompôs e foi até a porta. Depois de
remover sua placa de 'Casa Aberta', ela rapidamente fechou a porta. Ela
então voltou e sentou-se comigo.

Arquiteta: “Recentemente, tive um sonho em que um anjo me disse que a
ajuda chegaria em breve. Você é minha ajuda? Preciso de ajuda agora ou
serei morto em breve. Eles vão me levar ao local onde pessoas improdutivas
são sacrificadas. Eu sei que tenho câncer, pois posso sentir os caroços. ”

O Espírito Santo novamente falou comigo: “Erin, ela está
paranóica e com medo agora. Ela não tem câncer. No entanto, não
discuta com ela sobre isso. Continue...”

Eu: “Estou aqui para te curar.”

Coloquei uma mão em sua cabeça e a outra em seu braço. “Em Nome
de Jesus, suas dores musculares e depressão são removidas!”

Instantaneamente, houve um flash de luz e eu pude ver anjos
celestiais ao nosso redor. A mulher foi então curada, mas não se
transformou. No entanto, eu então percebi que sua casa havia sido
'transformada' em vez disso. A casa dela foi imediatamente remodelada para
um estado tão magnífico que lhe permitiu ter um emprego remunerado
novamente.

No início, ela apenas sentou lá testando seu corpo recém-curado.
Percebi então que ela sabia que estava curado e estava começando a olhar
ao redor da casa. Ela agora estava ficando cada vez mais animada com
todas as mudanças repentinas que acabaram de ocorrer. Ela logo começou a
pular de empolgação.

Arquiteta: “Oh, obrigado. Obrigada! OBRIGADA!"

Eu: “Oh, por favor, não me agradeça porque foi Jesus quem fez tudo isso.
Isso não era eu de forma alguma! Eu sou apenas Seu servo.”

Arquiteta: “Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!”

Eu: “Você tem outra coisa para pedir a Ele. O que é?"

Arquiteta: “Tenho um grande favor a pedir. Você poderia, por favor,
perguntar a Ele se você poderia ir e ajudar meu irmão? Sua casa já está
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começando a escurecer. Ele é dentista, mas está com tantas dores que mal
consegue realizar os seus serviços. Está piorando e em breve o levarão para
o 'centro da morte'. Sua casa fica no 'Distrito Antigo', onde está a maioria
dos idosos agora!”

Eu ouvi o Espírito Santo: “Vá, Erin. Restaure o homem, assim
como sua esposa. Restaure a eletricidade de sua casa. ”

Eu: “O Senhor disse-me que devo ir e fazer isto.”

Arquiteta: “Mas você não sabe para onde está indo”.

Eu: Sorrindo. "Não se preocupe. Jesus já me deu instruções.”

Arquiteta: “Ah sim, devo dizer que ele não tem mais nenhum serviço
telefônico. Você precisará entrar pela porta do paciente de sua casa. Tenha
cuidado, pois esta é uma área perigosa.”

Quando comecei a sair, me virei para olhar sua casa renovada. Foi
perfeita e completamente mudada. Eu sorri para ela de forma
tranquilizadora.

Eu: “Você certamente vai conseguir algum trabalho agora, certo?”

Arquiteta: “Oh sim, obrigado! Bem… obrigado, Jesus, mas eu ainda quero
agradecer a você também! As lojas estão todas fechadas agora, então temos
que negociar. Agora terei enxames de designers vindo aqui para negociar
comigo. Você acabou de me dar algum status. Eu me sinto vivo novamente e
não estou mais com dor”. Ela sorriu. "Obrigada! Obrigado, Jesus!”

Eu: “Sim, mas lembre-se de que tudo isso era Deus, não eu, então louve
apenas a Ele!”

Nesse momento, o Espírito Santo me disse que um dos anjos havia
colocado uma Bíblia em uma mesa de livros. Ele então Me disse o que dizer
a ela sobre isso.

Eu: “Olhe dentro do livro que acabou de aparecer na sua mesa. Há uma
Bíblia escondida dentro da fachada do livro e é só para você. Não se
preocupe, pois você será o único que poderá abrir este livro. Agora, embora
você esteja agradecendo a Jesus e isso seja bom, você realmente sabe
alguma coisa sobre Ele?”

Arquiteta: “Enquanto eu fazia isso quando ainda era criança, todos diziam
que Ele não existia depois que tiraram todas as coisas boas. Não há mais
igrejas aqui e apenas 'salas de meditação' permanecem. Ninguém tem
permissão para ter uma Bíblia e agora todas foram removidas.”

Eu: “Bem, agora você tem uma Bíblia que só seus olhos verão. Agora, não
importa o que lhe digam ou o que verá, você deve permanecer procurando
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por Jesus. Jesus me enviou aqui para você. Você agora vai aceitar Jesus
como seu Senhor e Salvador?”

Arquiteta: “Sim! Ai sim! Sim, antes de morrer! Por favor! Eu perdi muitos
dos meus amigos. Eles não conheciam Ele.”

Eu: “Bem, eles sabiam 'dele', mas a maioria deles escolheu outro 'caminho
mais confortável com menos regras'. Eles fizeram isso para que pudessem
continuar com o que agora é aceitável. Embora essas coisas agora sejam
aceitáveis, elas ainda são nojentas para o Senhor e sempre foram.”

Arquiteta: “Sim, você está certo, mas ninguém mais pode falar contra
essas coisas. No entanto, agora estou pronto para aceitar Jesus.”

Orei por ela e o Espírito Santo confirmou que ela tinha acabado de
entregar seu coração totalmente a Jesus. Eu então observei dois anjos
posicionados ali para vigiá-la e protegê-la caso surgisse algum problema.

Arquiteta: “Por favor, ajude meu irmão agora.”

Nós nos abraçamos e nos despedimos. Fui então transportado de
forma sobrenatural, ou 'traduzido', sobre a cidade em direção a uma área na
parte nordeste da cidade. Enquanto era transportado, notei uma seção da
cidade que tinha enormes casas e propriedades antigas, mas agora estavam
todas em ruínas.

Essa área tinha cerca de seis quarteirões quadrados e havia sido
murada. As casas de lá não tinham mais serviços. Pessoas morriam nas
ruas. Na verdade, a visão era horrível!

Quase todos lá eram idosos e doentes, exceto um grupo de membros
de gangue. Esses criminosos estavam infligindo tortura a essas pessoas à
vontade, pois elas não eram mais capazes de se defender.

Eu sabia que essa tortura era 'sancionada pelo estado', pois também
podia ver que um grupo de milícias estava supervisionando a área e não
estava fazendo nada para impedir isso. Na verdade, eles estavam
encorajando os maus-tratos. Eu vi os corpos de muitos mortos nas ruas.
Muitos dos cadáveres agora estavam em decomposição. O fedor era horrível.

Espírito Santo: “Este é o lugar onde as pessoas são enviadas para morrer.
Agora iremos diretamente para a casa do homem.”

Eu agora estava andando na calçada de uma rua. Então eu vi uma
grande propriedade iluminada a uma curta distância de mim. Isso era
apenas para eu ver, no entanto. Eu sabia que esta era a casa do homem.
Enquanto caminhava em direção a sua casa, percebi que vários
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trabalhadores estavam demolindo algumas dessas 'casas históricas'.
Aproximei-me de um dos trabalhadores.

Eu: “Por que você está demolindo essas casas?”

Trabalhador: “Não questionamos nossas ordens, mas é uma pena, não é?
Todas elas já foram tão bonitas. Quando éramos crianças, ficávamos
maravilhados com essas casas. Bem, agora... nem tanto! Elas estão se
expandindo como 'zonas proibidas' e algumas casas estão no caminho. No
entanto, acredito que seja realmente porque há muitos lugares para as
pessoas se esconderem da execução nessas grandes casas.”

Eu: “Isso é horrível!”

Eu devo ter ficado muito preocupado quando ele de repente começou
a olhar desconfiado para mim. Então ouvi o Espírito Santo me dizer para
não dizer mais nada.

Trabalhador: “Bem, é o que é. Por enquanto, pelo menos estou saudável e
empregado e tenho eletricidade e comida. Infelizmente, chegará um dia em
que cada um de nós virá aqui para morrer. Como eu disse, é o que é.”

Parecia que ele estava prestes a 'soar o alarme' para mim, mas,
felizmente, ele foi redirecionado sobrenaturalmente e se esqueceu
completamente de mim. Enquanto eu continuava a andar, reconheci essas
belas e grandes mansões como uma vez tendo belas árvores, flores e
vegetação.

No entanto, essas casas estavam agora quase completamente escuras
e as ervas daninhas agora cresciam demais em suas calçadas e varandas. Eu
parecia até me lembrar de dirigir nessas áreas quando era mais jovem e
ficar completamente maravilhado com essas propriedades enormes, todas
com paisagismo tão bonito.

Enquanto caminhava até a porta da frente da casa do homem, notei
uma placa dizendo 'Dentista – Entrada pelos fundos'. Deslizei pelo beco atrás
de sua propriedade e fui bater na porta dos fundos. Depois de bater, esperei
um bom tempo. Uma mulher atendeu.

Mulher: “Você está aqui para trabalhar?”

Eu: “Bem... mais ou menos.”

Mulher: Cuidadosamente olhando por cima do ombro. "Você está sozinha?"

Eu: “Sim”

Mulher: “Por favor, entre e sente-se aqui. Lamento que não haja energia em
nossa rua. Deve ser por causa das demolições.”
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Espírito Santo: “A energia havia sido cortada antes das demolições. Não
diga nada."

Nesse momento, um homem idoso de jaleco branco de dentista veio
me cumprimentar. Senti a confirmação de que este era o irmão do designer.

Dentista: “Acabei de esterilizar meu equipamento. Eu posso te levar agora.”

Eu: “Como você pode ter esterilizado seu equipamento quando não tem
energia? Você tem um gerador?”

Dentista: “Não, mas não tive nenhum paciente desde que a energia foi
desligada. Os instrumentos foram esterilizados então.”

Eu: “Então você não teve pacientes desde...”

Antes que eu pudesse terminar, o Espírito Santo me interrompeu:
“Erin, não discuta com ele. Ele está marcado para morrer, junto com sua
esposa. Cure-os agora em Meu Nome”.

Eu: “Você gostaria de ser curado e ter seu poder restaurado? Jesus me
enviou para a casa de sua irmã e agora para você”.

O homem olhou para mim em completo choque. No entanto, naquele
momento, houve uma batida na porta e a mulher deixou quem quer que
batesse. Quando nos viramos para olhar para nós mesmos, vi que todos os
meus três filhos estavam lá.

Filho: “Oi mãe, acabamos de ser enviados aqui para ajudá-la com um
quarteirão inteiro a uma curta distância daqui. Jesus enviou um anjo para
nos dizer onde você estava. Há também muitos anjos esperando do lado de
fora para nos ajudar. Todo o bloco está definido para ser nivelado hoje e
todos aqueles que residem lá morrerão em breve. Nós não temos muito
tempo."

Nós então trouxemos este homem e sua esposa a Jesus, mas muito
mais rápido do que o normal, e os curamos sobrenaturalmente e
restauramos seu poder. Nós então fomos para o bloco designado e
sobrenaturalmente fomos de porta em porta, dizendo a eles que não havia
tempo para evacuar. Em apenas alguns momentos, e com a ajuda dos anjos,
de alguma forma, muitos deles aceitaram Jesus imediatamente e sem
discussão.

O Senhor então confirmou que de alguma forma tínhamos acabado de
trazer cerca de cem pessoas a Jesus. Fomos então transportados
sobrenaturalmente novamente para fora do quarteirão. Pouco tempo depois,
e estamos falando de apenas alguns segundos, muitos explosivos para
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contar foram detonados e todo o quarteirão foi dizimado. Agora era por volta
das 18:00 mais ou menos.

Esses explosivos foram colocados 'em segredo' e sem qualquer aviso
aos moradores. Eu balancei minha cabeça com o quão más essas pessoas
eram. Vimos então como os anjos levaram as almas daqueles que foram
salvos 'em cima da hora' para o céu com eles. Sabíamos que agora eles
estariam seguros com Ele para todo o sempre.

Sonho 2 terminou.

Recebido na terça-feira, 25 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por meu marido, meus filhos e a
família e amigos que você me deu. Há calma e paz em nossa casa. Enquanto
nossos filhos estão na idade em que podem estar se metendo em
problemas, eles parecem bastante satisfeitos apenas saindo em casa,
sentados ao sol ou saindo com amigos online.

Pai, como meu marido e eu, os corações dos meus filhos estão
esperando ansiosamente pelo que o Senhor fará conosco em breve. Nossos
dois filhos mais velhos estão começando a navegar pelo mundo, mas já sei
que os planos que Você tem para eles vão superar todas as suas
expectativas.

Até agora, nossos filhos se mantiveram em Seu 'caminho reto e
estreito'. Sou grato por isso, pois eles não terão os muitos erros do passado
que cometi que ainda tentam me ligar de volta. Pai, sempre que começo a
pensar nesses fracassos passados, Você rapidamente anula a voz do inimigo
me chamando…

“Erin, volte para Mim. Eu estou aqui. Não dê ouvidos ao
inimigo. Até mesmo seus erros passados   foram usados   para formar
parte de seu mosaico. Este mosaico é o que eu criei com você. Agora
volte para Mim.”

Estou instantaneamente de volta com Você e estou aqui e
completamente seguro. Meu coração então para de correr e meus medos
rapidamente se transformam em gratidão. Obrigado, Pai, por nos enviar Seu
Filho, Jesus. Obrigado por enviá-Lo como o Sacrifício Perfeito para nós, para
que nós que cremos Nele possamos viver em abundância com Você.
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Em alguns dias, eu realmente acredito que é bem possível que eu
sofra de Síndrome de Estresse Pós-Traumático, ou TEPT. PTSD é bastante
comum para aqueles que estiveram em batalhas prolongadas. Eu vi muitas
coisas ruins acontecerem no meu passado e descobri coisas muito difíceis de
entender.

Percebi que cada pessoa lida com o trauma de maneiras diferentes,
especialmente quando se depara com coisas além do que poderia suportar
por conta própria sem Sua ajuda divina.

Embora raras, algumas pessoas têm corações estóicos e mostram
muito pouca emoção quando enfrentam problemas. Eles são de alguma
forma capazes de se levantar sem medo do que pode acontecer com eles.
Eles então fazem o que é necessário para ajudar, tudo sem falhas.

No entanto, muitos outros simplesmente congelam e não conseguem
fazer nada. Eles ficam confusos com um labirinto de pensamentos e entram
em choque. Outros correm e se escondem e tentam evitar completamente o
que está acontecendo. Para a maioria, a 'culpa do sobrevivente' segue seus
passos, junto com o inimigo.

Eu experimentei pessoalmente cada uma das reações acima no meu
passado. Eu entendo como cada reação pode ocorrer, pois experimentei
plenamente cada uma delas. Embora na maioria das vezes tenda a entrar
em ação quando necessário, sinto um tipo debilitante de retirada do estresse
de fazê-lo logo depois.

Agradeço-Te pelos dias relativamente pacíficos que tive recentemente,
embora esteja com muita dor. No entanto, essa paz às vezes pode resultar
em eu ter tempo para olhar para trás para os erros do passado. Enquanto
espero pelo que você fará a seguir, às vezes eu 'volto para lá' em vez de me
concentrar em você. Pai, por favor, perdoe-me por minha tolice ao fazê-lo.

Como você já sabe, já que sabe de tudo, um velho amigo ressurgiu
inesperadamente recentemente. Essa mulher foi crucial para me ajudar a
passar pela ação policial que ocorreu contra meu maior inimigo. Ela foi uma
testemunha do que aconteceu e me ajudou a reunir as provas que eu
precisava para as batalhas judiciais que se seguiram.

Embora eu tenha muitos inimigos para contar em cada uma das
pontes passadas da minha vida, o ressurgimento desse amigo serviu como
um lembrete de que também tenho amigos fiéis em minha vida. Obrigado,
Pai, pelos amigos fiéis! Eles são realmente mais raros do que diamantes nos
dias de hoje.

18



Este amigo fiel também serviu como um lembrete para agradecer a
você por aqueles em nosso Ninho e nosso querido 'Dream Team'. Eles têm
sido uma fonte constante de grandes amizades! Isso é um grande contraste
com a artificialidade do 'Mundo do Facebook' em que vivemos agora. Agora
estou convencido de que o Facebook é um terreno fértil para todos os frutos
negativos do espírito.

Vidas perfeitas agora são criadas lá que nunca podem corresponder às
suas realidades. Eles escolhem as fotos mais lisonjeiras. Eles mantêm de
fora todos os seus eventos negativos e más escolhas e, em vez disso,
exageram o que é bom. O inimigo então usa tudo isso para nos dizer: 'Uau,
veja como a vida dessa pessoa é incrível. Você é um perdedor em
comparação.

Como tal, agora faço o meu melhor para evitar o Facebook por esta e
muitas outras razões. No entanto, agora também me vejo evitando a mídia
de notícias tanto quanto possível. Tanta tragédia visita tantas pessoas com
tanta frequência agora, mas especialmente para aqueles de uniforme
enviados para proteger e lutar por nós.

Enquanto muitos uniformizados são ensinados e treinados para estar
nessas batalhas, muito poucos deles são ensinados a lidar com as
consequências quando deixam o serviço. As batalhas em que eles estavam
continuam a se enfurecer em suas cabeças repetidamente. Eles então oram,
e esperançosamente somente a Ti, Pai, por uma 'renovação'.

Há também aquelas pessoas que repentina e inesperadamente saem
de sua natureza normal e cometem um crime horrível. Agora, não estou
falando de sociopatas ou daqueles que habitualmente praticam o mal. Estou
falando daqueles que fazem algo horrível e depois não conseguem nem se
lembrar por que fizeram tal coisa.

Eles não são apenas colocados na prisão por seu erro, mas continuam
a se acusar de crimes ainda maiores em suas mentes depois. Há apenas
uma maneira verdadeira de sair desta prisão e essa é Você, Pai.
Bem-aventurado o homem ou mulher que vai a Ti com o coração partido e
clama a Ti…

“Pai, eu sou culpado desses pecados. Sim eu fiz. Eu não mereço a Tua
misericórdia como realmente não mereço nada de bom. No entanto, eu sinto
muito, eu realmente sinto muito! Eu não posso fazer nada sozinho, exceto
bagunçar minha vida ainda mais. Agora perdi tudo.

“Por favor, encontre algo em mim que você acharia digno! Embora eu
não mereça Sua misericórdia e graça, você poderia, por favor, ainda
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encontrar algo em mim para trabalhar? Por favor, Jesus, por favor, Pai,
preciso de Ti agora mais do que nunca!”

Que homem ou mulher abençoado é este. Obrigado, Jesus, por de
alguma forma ver além de nossos erros e nossa ignorância em relação a Ti.
Obrigado por ainda ir atrás da ovelha perdida. Sim, obrigado mesmo por
nossa humilhação. Agora eu realmente sei que Você trabalha Suas melhores
obras em um homem ou mulher que foi rebaixado o mais baixo possível.

Sim, Pai, agora eu sei muito bem disso, pois realmente entendo o
rebaixamento. Eu entendo perder tudo e ser reduzido a nada. A base é um
elevador expresso para o piso mais baixo. No entanto, é apenas no piso mais
baixo que se encontra a Fundação... Tu, Jesus, Tu, Pai, nosso Solid Rock e a
Fundação de nossas vidas.

Por conta própria, eu realmente não tinha nada e ainda não tenho
nada. Embora minha ignorância e más escolhas tenham feito o possível para
impedir Seus planos para mim, Você foi bem-sucedido em me ajudar,
mesmo quando deveria ter sido impossível. Você é meu Criador e permitiu
tudo isso, não para me torturar, mas para me trazer totalmente em Seus
braços poderosos. Obrigada!

Finalmente, também entendo verdadeiramente por que você permite
que crianças se afoguem, morram em carros quentes ou sejam abusadas por
homens maus, só para citar alguns. Essas crianças são muitas vezes levadas
ao céu para estar com você, mas as que ficam para trás são medidas por
esses exemplos preciosos. Essas crianças são usadas poderosamente para
Seus propósitos e caminhos que são mais elevados do que os nossos.

Você me disse que essas crianças 'estavam em missão', mas agora
estão tão alegres em Sua presença. Você me disse que os anjos foram
enviados para que não sofressem. Para aqueles que permanecem, Você me
disse que muitas vezes removerá suas memórias dos eventos horríveis.

Você permitirá que eles se lembrem apenas quando for necessário,
como quando enfrentarem seus agressores. Você me disse que fez o mesmo
com nossos filhos, mas especialmente meus dois meninos, então obrigado,
Pai!

Embora meus filhos muitas vezes pareçam fortes, acredito que isso se
deve principalmente à Sua misericórdia em velá-los da maioria das
lembranças ruins. No entanto, eu ainda tinha as lembranças do que havia
sido feito com eles, tudo sem meu conhecimento na época, e fiquei
amargurado com você. Eu estava amargurado porque ainda não entendia
por que isso era permitido.
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Eu estava bravo com você, mas, na verdade, eu estava realmente
furioso com você. Eu estava furioso por você permitir isso. Eu questionei Seu
coração e me perguntei se você tinha um. Questionei sua capacidade de
ouvir e se você ainda tinha visão. Eu questionei tudo sobre você e até o
acusei de dar as costas ao sofrimento.

Depois de fazer isso por tanto tempo, eu finalmente clamei a Você em
quebrantamento. Eu finalmente rachei em toda a minha dor e sofrimento.
Finalmente percebi que era impotente para mudar nossa situação ou
consertar as coisas sozinha. Eu finalmente clamei a Ti. Eu clamei a Ti e
então permaneci em silêncio e escutei.

Foi somente nesse silêncio resultante que eu finalmente permiti que
Você trabalhasse comigo. Agora descubro que não sofro tanto pelos filhos
que morrem nas mãos dos impiedosos quanto sei que eles estão com você e
que isso fazia parte do seu plano. Embora ainda seja difícil suportar o que
acontece com essas crianças, agora sofro pelas famílias atingidas pela
tragédia.

Eu sofro pelo soldado. Lamento pelos policiais e mulheres. Não posso
acreditar que estou dizendo isso, como nunca teria dito no passado, mas
também agora sofro pelos criminosos. Sim, eu até sofro pelo meu principal
inimigo, pois me foi mostrado o que eventualmente acontece com esses
homens sem piedade.

Estamos aqui por pouco tempo e a vida dá golpes cruéis. Quando eu
era jovem e tolo, estava longe de Ti e não podia Te ouvir. Eu vagava atrás
dos 'deuses do bem do mundo'. Bem, agora estou velho e cheio de anos e
ouço de Você. Eu então falo através das páginas de meus diários e eles
refletem meu tempo com você.

Embora não haja muitas pessoas ouvindo o que essas páginas estão
dizendo agora, agradeço de todo o coração por enviar aqueles que
realmente o fazem. Obrigado por aqueles que você enviou para ficar ao meu
lado e minha família durante esses dias difíceis. Obrigado, Pai, por tudo o
que Você faz por todos nós, e mesmo por aqueles que não O conhecem!

Recebido na quarta-feira, 26 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Eu te amo muito e sou muito grato. Não paro para Te agradecer o
suficiente. Embora eu ainda não saiba exatamente quem sou nessa coisa
chamada vida, sei que agora te amo com todo o meu coração. Eu sou grato
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por tudo o que você fez e tudo o que você me salvou. Muito simplesmente,
eu não tenho e nunca poderei agradecer o suficiente.

Hoje cedo, e embora normalmente eu evitasse fazer isso como uma
praga, me senti chamado por Você para realmente dar uma boa olhada em
mim mesmo no espelho. Embora eu certamente não seja como costumava
ser, sou grata por meu corpo ainda ser relativamente confiável. Tenho
cabelos saudáveis, boa visão, boa audição e todos os meus braços, mãos,
pernas e pés estão intactos.

Enquanto o que eu tenho pode não ser perfeito, e alguns podem ser
apenas parcialmente funcionais em alguns lugares, em geral, minhas partes
do corpo estão pelo menos 'todas lá'. Meu coração funciona, embora seja
assistido por um marcapasso. Meu pescoço se move, embora seja auxiliado
por placas e dobradiças. No entanto, tudo funciona e eu estou vivo.

Estou vivo e ainda posso respirar, sorrir e rir. Recebo amor de minha
família e amigos, mas, mais importante, recebo muito amor de Você.
Obrigado por tudo o que temos! Somos verdadeiramente ricos em Ti, não
porque merecemos, mas porque Tu, Pai, nos deu uma graça que nenhum de
nós pode ganhar por conta própria.

Agora percebo que não há mais nada que eu possa fazer sozinho.
Somente através do Seu amor, graça e misericórdia posso ter fé para
continuar. No entanto, até minha fé é fornecida por você e somente por
você. Obrigado por nunca desistir de mim.

Embora eu não saiba todas as razões pelas quais estou aqui e de
alguma forma importa para você, eu sei que você tem um plano para mim
em tudo isso, então obrigado. Eu sei que Tu podes fazer todas as coisas.
Você é Deus e pode fazer o que quiser quando quiser. Você pode tirar ou
aumentar, tudo à sua vontade e tão rápido ou devagar quanto você escolher.

Tudo é para a Tua glória e todas as coisas estão de acordo com os Teus
planos somente. Oh Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, mesmo em
todas as nossas falhas, e nos abençoe. Por favor, cure nossos filhos. Por
favor, force as línguas dos ímpios a confessar sua maldade e então
remova-os de nossas vistas.

Por favor, não se esqueça de nós! Estamos agora desesperadamente
agarrados a todas as Suas promessas. Mesmo assim, eu só quero que você
saiba que eu sou muito grato a você, Pai. Você é glorioso. Você é um Pai
generoso e amoroso. Você é um mistério incrível. Eu te amo muito.

Jesus: “Erin, suba.”
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Eu estava com Uriel do lado de fora da porta da Corte de Deus. Ele
sorriu para mim. Fiquei surpreso ao vê-lo, pois estava realmente esperando
encontrar Jesus hoje.

Eu: “Ah! Olá, Uriel!”

Enquanto eu estava de repente sem palavras por algum motivo, ele
poderia dizer que eu estava feliz em vê-lo. Eu também poderia dizer que ele
sentia o mesmo por mim. Parece que Uriel de alguma forma se acostumou
comigo ao longo do tempo... sorrisos!

Uriel: “Bem, olá, Erin! Deus pede sua presença.”

Eu: “Estou surpreso de vê-lo aqui. Onde você tem estado ultimamente?”

Uriel: “Estou fazendo o negócio do Senhor. No entanto, hoje não é sobre
mim.” Ele sorriu.

Ele então colocou pomada nos meus olhos e me conduziu através da
porta até a presença de Deus. Assim que entrei, pude ouvir os sons incríveis
dos coros.

Anjos: “Santo, santo, santo! Misericordioso e poderoso! Santo, santo
é Deus!”

Minhas pernas logo começaram a fraquejar quando Uriel me trouxe
para mais perto de Deus. Caí de joelhos no Mar de Vidro. Embora eu ainda
não pudesse olhar diretamente para Deus, mesmo com o bálsamo em meus
olhos, eu podia ver as muitas coroas de luz que emanavam de Seu Trono.
Também pude ver que havia camadas de anjos ao redor Dele nessas ondas
de cores.

Fechei os olhos e comecei a orar na minha linguagem de oração.
Agradeci a Ele por abrir Sua porta para mim. Agradeci a Ele por ser tão fiel e
bom, mesmo quando eu não fui muito fiel em troca. Agradeci a Ele por me
amar mesmo quando às vezes não fui nada amável durante nossa espera.

De repente, senti uma vontade de agradecer a Ele por nos fornecer as
belas paisagens que nos cercam na Terra enquanto esperamos que Ele se
mova em nós. Eu então respirei profundamente e pude sentir Sua presença
em mim a cada respiração. Então comecei a sentir onda após onda de Sua
força de cura entrando em mim por estar em Sua presença.

Eu: “Oh Pai, você é tão bom. Obrigado por permitir que eu seja chamado de
'Seu amigo' mesmo quando eu não me sinto como um amigo muito bom
para Você em troca. Certamente meu coração é traiçoeiro e facilmente
influenciado por pensamentos negativos. Eu sinto muito por fazer isso!”

Deus: “Erin, fique quieta e saiba que eu sou Deus.”
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Houve um clarão de luz brilhante. De repente, senti o poder de Deus
surgir em mim. Embora eu realmente não possa explicá-lo completamente
em termos terrenos, foi como uma onda de poder, mas sem dor alguma.
Senti como se agora estivesse sendo fortalecido, tanto por dentro quanto
por fora, por algo que estava prestes a ser mostrado por Deus.

O chão na minha frente então de repente se dividiu. Olhei para baixo
enquanto as cenas começavam a se desenrolar, tudo em tempo acelerado.
De alguma forma eu sabia que estava prestes a ser mostrado do começo ao
fim na velocidade da luz. Eu assisti como cena após cena que passou na
frente dos meus olhos. Enquanto eu queria compartilhar ainda mais detalhes
do que me foi mostrado, eu só deveria escrever o seguinte:

● A escuridão se transformou em luz

● A Terra prosperou

● Pecado, dor e destruição entraram

● A Terra foi inundada e então ressurgiu

● Pecado, dor e destruição rapidamente retornaram

● O Filho foi enviado para nos salvar de nossos pecados

● No entanto, pecado, dor e destruição continuaram

Eu então vi o futuro...

● Pecado, dor e destruição aceleraram

● Deus, através de Seu Filho, interveio

● Se possível, pecado, dor e destruição aceleraram ainda mais rápido

● Deus , através de Seu Filho, parou tudo 'na hora'

● A destruição foi removida e uma nova Terra remodelada emergiu

● Nossos corações foram reconciliados e curados em um ritmo muito
mais rápido do que o pecado, a dor e a destruição que causaram

● Nossos corações partidos e luto logo se transformou em alegria e
dança

● Cada lugar seco foi transformado em belas terras fluorescentes

Enquanto eu observava tudo isso acontecer em movimento rápido, eu
podia sentir meu corpo e coração curar e gerar no mesmo ritmo. Senti
minhas células velhas e murchas se renovarem e se tornarem flexíveis
novamente. Minhas próprias células estavam sendo regeneradas pela
nascente do Rio da Vida. Todas as doenças e mortes foram removidas do
meu corpo na velocidade da luz.
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Senti que deveria me olhar de novo como havia feito na Terra, mas
desta vez sem espelho. Embora o que eu vi seja bastante difícil de descrever
completamente, farei o meu melhor. Eu estava mais forte e mais magro do
que quando estava na minha melhor forma. Enquanto eu era musculosa e
saudável novamente, eu ainda era completamente feminina em forma,
forma e tom.

Meus dedos das mãos e dos pés tinham a forma perfeita para eles.
Minhas unhas das mãos e dos pés agora brilhavam como pérolas. Estendi a
mão para trás e puxei um pouco do meu cabelo para frente. Era longo e
mais suave do que eu já havia sentido antes e era de uma incrível cor
marrom dourada.

Estendi a mão para sentir meu rosto e fiquei animado. Meu nariz não
estava mais quebrado e minha pele estava apertada novamente. Minha pele
não estava mais 'solta'. Eu não conseguia sentir nem uma única ruga,
nenhuma, em nenhum lugar. Comecei a chorar de gratidão.

Mal sabia eu que tudo o que Ele estava me mostrando logo se tornaria
ainda maior! Ele então me mostrou como nossos filhos seriam após a
Transformação. De alguma forma, eu sabia que nossos filhos logo seriam
transformados exatamente como Deus já vê cada um deles agora.

Ele começou me mostrando nossos três meninos. Eles estavam
completamente curados e fortes. Embora difícil de descrever, eles foram de
alguma forma 'completamente completos' novamente. Chorei ao me ouvir
gritar: “Oh Pai, eles agora são os homens que Você sempre planejou que
eles fossem! Obrigado Pai!"

Eles eram atléticos e, por falta de comparação melhor, pareciam os
mais poderosos dos guerreiros. Suas mandíbulas eram pronunciadas e eles
tinham dentes tão brancos e olhos gentis. Enquanto eles ainda eram
humanos, eles realmente se pareciam muito com os anjos poderosos que eu
vi aqui. No entanto, eles ainda tinham uma altura normal para a Terra, mas
um pouco mais altos.

Ele então me mostrou nossas duas filhas. Eles pareciam ainda mais
bonitos e gentis do que agora, mas sobrenaturalmente. Todas as suas
melhores características foram de alguma forma amplificadas. Cada um
deles agora foi aperfeiçoado, mas de uma forma que de alguma forma ainda
capturava cada uma de suas personalidades únicas.

Eles não precisavam mais de maquiagem, pois sua beleza tornava isso
desnecessário. Apesar de sua incrível nova beleza, não consegui encontrar
nenhuma vaidade em nenhum deles, pois seus corações também foram
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fortalecidos. Enquanto eles permaneceram tão humanos quanto nossos
filhos... sorrisos... eles também pareciam anjos, mas do tipo feminino!

Embora eu pudesse ver muitas outras qualidades aprimoradas em
todos os nossos cinco filhos, eu sabia que todos eles foram projetados para
refletir mais plenamente Jesus. Enquanto cada um refletia como Deus criou
cada um deles de uma maneira magnífica, eles permaneceram humildes.

Eu desabei em lágrimas e gratidão a Deus. Não consegui falar por
vários minutos enquanto soluçava de alegria. Eu mal conseguia escrever
enquanto chorava, tanto na Terra como no Céu. Levei alguns minutos para
me recompor depois de ver nossos filhos dessa maneira.

Eu: “Meu Deus, meu Pai, meu Cada Coisa e Todas as Coisas, como posso
começar a Te agradecer por este presente, a visão de nossos filhos curados?
Oh Deus, meu Pai, obrigado, obrigado, obrigado! Eu ansiava por ver isso
com todo meu coração e alma, especialmente para meus dois filhos.

“Isso tudo é tão real para mim e como se de alguma forma eu já
soubesse completamente. Oh Pai, por favor, não me deixe perder nem um
momento desta memória. Obrigado, Pai, oh, apenas obrigado por isto. Você
é tão incrível. Eu só sei que isso acontecerá em breve na Terra, pois é o Céu,
pois você sempre cumpre Suas promessas.

“Quem sou eu para ter direito a tal presente? Quem sou eu para ter
minhas orações por nossos filhos respondidas plenamente e de maneiras
muito maiores do que eu jamais poderia imaginar? Sou eternamente grato e
eternamente grato por tudo o que Você fez e fará em breve! Obrigado pai!
Obrigado, Jesus!”

Deus: “Erin, já que você se perdeu completamente em sua busca por Mim,
então eu lhe darei muito, muito mais em troca. Você acredita, Erin, e aqui
está você. Você vem a Mim quando Eu chamo você. Eu amo Você."

Eu: "Também te amo, Pai, tanto. Tanto, tanto! Por favor, faça tudo o que me
mostrou e logo! Por favor, Pai, porque só Tu podes fazer o impossível."

Deus: "Farei isso em breve. Alegre-se e não tenha medo. Eu sou o seu Pai,
Aquele que possui gado em mil colinas. Eu sou seu Criador, Aquele que a
escondeu na fenda de uma rocha. Eu tenho escrito o seu nome na palma da
minha mão. Os nomes de seu marido e filhos também estão escritos lá.

“Enquanto Eu lhe darei o que você pediu, também Eu lhe darei
infinitamente mais. Quanto aos seus filhos, as pessoas logo dirão umas às
outras: "De quem são essas crianças? Embora eu possa dizer que são as
mesmas crianças, elas são de alguma forma completamente diferentes!
Como isso é possível?"
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"Isso será realmente algo para se contemplar e assim que Meu Filho
estiver constantemente pedindo por todos aqueles que amam Ele. Ele está
sempre diante de Mim como seu advogado. Ele está em cada um de vocês e
suporta suas dores, arrependimentos e perdas. Embora Ele já sabe o Meu
tempo para isso, Ele ainda Me pergunta: 'Quando, Pai, quando?' em nome
de cada um de vocês.

"Você e Meu Filho agora são inseparáveis, pois agora você vem a Ele
em tudo o que você faz. Já   que você fez isso com Meu Filho, Eu agora farei
todas as coisas boas para você. Eu curarei seu quebrantamento. Eu vou
curar sua família.

"Eu vou tirar você do lugar em que a escondi. Quando Eu fizer isso,
você só poderá ver os restos daqueles que tentaram destruí-la. Eu tenho
visto isso tudo e Eu nunca tenho esquecido.”

“Erin, você logo dirá, 'Deus escondeu Seu rosto de mim por apenas um
tempo, mas depois Ele não escondeu mais Seu rosto.' Embora isso seja
difícil para você entender agora, você logo entenderá. A hora chegou. Eu te
amo, Erin.

Uriel veio para me colocar de pé. Mesmo que eu fosse muito mais forte
aqui do que jamais estive na Terra, minhas pernas permaneceram bambas
na presença esmagadora de Deus.

Deus: "Em breve, você procurará os ímpios que a perseguiram, mas você
não os encontrará mais. Não se preocupe, pois nenhuma arma forjada
contra você prosperará. O tempo de seus inimigos está chegando ao fim.
Estou fechando as portas de acesso e eles serão forçados a confessar de
suas línguas desenfreadas, suas línguas serão soltas do meu trono”.

Eu: Sorrindo. “Hum, mas nem a língua desenfreada deles ainda é refreada
por Ti, Pai?”

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

Deus: "Sim, Erin, mas, de qualquer forma, o orgulho deles desenfreia sua
língua e então suas confissões de culpa são refreadas. Eles terão horror em
seus olhos com a visão de vocês. Eles não terão capacidade de trazer suas
maldições, pois Eu os deixarei sem palavras. Você logo verá isso.

Eu: "Obrigado, Pai! Eu te amo!"

Deus: "Eu te amo, Erin. Agora, em breve você será removida do lugar onde
está escondida para um tempo de serviço.
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“Em breve você também estará em sincronia com outras pessoas que
Eu escolhi que estão além de sua casa.

“Você então todos não estarão mais sozinhos em seus pensamentos.
Não se preocupem, pois não tenho esquecido nenhum de vocês.”

Uriel me trouxe para fora da porta. Olhei para trás e acenei para Deus
em Seu trono. Mesmo que eu não pudesse olhar para Ele, de alguma forma
sabia que Ele havia acenado de volta para mim. Sorri enquanto olhava para
Uriel. Ele estava sorrindo de volta para mim. Eu parecia diverti-lo.

Uriel: "Em breve, você declarará uma coisa em nome de Jesus e será feito.
Em breve, você escalará paredes. Em breve, você conhecerá os
pensamentos dos ímpios. Agora, regozije-se, pois sua espera está chegando
ao fim e uma nova porta está se abrindo para você passar.

"Não se preocupe, pois Deus ordenou aos anjos a respeito de você,
sua família e todos aqueles que Ele chamou. Esses anjos guardarão todos
você em todos os seus caminhos. Você então sairá e testemunhará a um
mundo moribundo.

"Como já lhe foi dito antes, há outros além de você e sua família que
em breve serão chamados para testemunhar com você. Regozije-se, pois
logo terá muitos amigos que estarão juntos em Nome de Jesus.

“Você será a última onda antes daquele 'Grande e Terrível Dia do
SENHOR'.

“Agora, alegre-se, Erin, alegre-se!”

O sonho acabou.
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