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255 - God, Jesus e  Espalhando
Semente Na Tempestade da Batalha

Terminou na quarta-feira, 9 de agosto de 2017

Recebido no domingo, 6 de agosto de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família e meus amigos.
Eu já podia sentir o cheiro do outono no ar em julho. Isso parecia tão cedo
em comparação com o normal. Eu pensei que isso era apenas um acaso,
pois se tornou 'tipo verão' e quente imediatamente depois.

No entanto, ainda esta manhã, olhei pela janela e contei quatro
árvores diferentes que tinham folhas que já estavam ficando douradas e
vermelhas. Como isso é possível quando julho mal acabou?

Percebi que isso parecia ser particularmente prevalente nas árvores de
bordo. Se tivesse sido um verão chuvoso, talvez isso tivesse contribuído
para isso, mas a precipitação não foi nada fora do comum.

Continuei colocando comida do lado de fora para alimentar os lindos
passarinhos e os amiguinhos peludos que vêm nos visitar. No entanto, notei
recentemente que os esquilos e esquilos estão agora forrageando como se
estivessem prestes a nevar. Também notei algumas 'luas de halo', que
aprendi também podem ser um sinal de um inverno logo brutal.

As borboletas monarca também estiveram aqui não há muito tempo,
mas parece que já partiram. Os vaga-lumes que estiveram aqui por cerca de
três a quatro semanas no início do verão também já se foram.

Os pequenos nuthatches estão recolhendo sementes de girassol e
enterrando-as nas árvores. No entanto, também vi dois pica-paus juntos na
mesma árvore. Disseram-me que isso é raro e também pode ser um sinal do
inverno rigoroso que se aproxima. Logo percebi que os dois pica-paus
estavam lá para roubar o estoque de sementes de nuthatches.

Embora não saiba por que senti a necessidade de distribuir comida
para os animais neste ano em particular, continuei fazendo isso. No entanto,

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-255/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-255/


tento fazer isso apenas ocasionalmente e sem nenhum padrão perceptível
para que eles não se acostumem comigo fazendo isso.

Porém, dada a urgência que vejo na maneira como esses bichinhos
parecem estar colhendo nozes e sementes, sinto que algo está chegando e
será brutal. O próximo sinal que procurarei é se as vespas e vespas
constroem seus ninhos mais alto do que o normal. Eles subiram no ano
passado e tivemos um inverno difícil.

Também tivemos um número recorde de bebês aranhas em nossa casa
este ano e eles estão por toda parte. Meu marido teve até que sair em
inúmeros massacres para que haja menos deles entrando em nossa casa
quando chover.

Tenho observado esses sinais incomuns no ambiente porque acredito
que Deus informa essas criaturas sobre coisas que estão por vir antes
mesmo de nós sabermos disso. Visto que essas criaturas são relativamente
tranquilas em comparação a nós, parece que elas estão mais "sintonizadas"
com Deus do que a maioria de nós.

Há séculos, os fazendeiros sabiam como procurar esses vários tipos de
sinais. Isso então os ajudaria a descobrir quando deveriam plantar e colher
suas safras com base na 'previsão do tempo da criatura'. Quanto ao resto de
nós agora, contamos com os boletins meteorológicos e eles podem ou não
nos avisar totalmente sobre o que pode estar por vir.

Tudo o que sei é que devo ir até Você em tudo agora. Os 'tempos'
estão chegando em breve. Nós sabemos disso através da Sua Palavra, as
palavras escritas dos Seus profetas. Tudo isso tem me deixado nervosa
ultimamente e sinto como se estivesse sendo agitada. Embora eu sinta que
estou esperando por algo no meu Espírito Santo, ainda não sei quando ou
como tudo isso vai acontecer.

Como resultado dessa leve inquietação, tenho sentido a necessidade
de buscar Deus cada vez mais em oração hoje em dia. Parece até que está
surgindo um padrão na maneira como tenho orado no Espírito ultimamente:

● Primeiro, uma oração de gratidão;

● Segundo, uma oração de petição;

● Terceiro, uma canção de louvor.

O que é estranho é que nem sempre consigo entender a língua em que
estou orando, pedindo ou cantando. No entanto, no meu coração, sei que o
Espírito Santo está pedindo algo para todos nós de uma maneira
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aparentemente urgente. De alguma forma, sei que é o Senhor fazendo uma
petição ao Trono de Deus em nosso nome.

No entanto, algo mais está acontecendo. Em meu Espírito e no fundo
de meu coração, tenho sofrido pelos perdidos. Embora eu ainda ore por
várias pessoas e por suas várias situações, pareço estar orando e chorando
pelos perdidos atualmente.

Na verdade, não posso explicar isso completamente, mas essa dor
costuma ser tão grande que eu mal consigo suportá-la. Eu verei um evento
que ocorreu e minhas emoções vão "crescer dentro de mim". Eu
simplesmente não consigo mais parar. Embora eu queira tanto ajudar essas
pessoas, parece que tudo o que posso fazer agora, em meu estado atual, é
continuar orando por elas.

A tristeza que senti é tão avassaladora que pedi ao Senhor, Pai, para
me fortalecer em breve. Pai, por favor, não se esqueça daqueles que
realmente não entendem. Em breve, muitas pessoas serão apanhadas
totalmente desprevenidas, sem saber o que está se formando.

Você me deu um sonho algumas noites atrás

Sonho 1 (“As Casas Sem Telhado”)

Eu estava andando por duas casas que tiveram seus telhados
completamente arrancados delas. Apesar disso, os ocupantes continuaram a
morar neles. Eles estavam simplesmente continuando a viver ajustando-se à
exposição ambiental, mas não estavam fazendo nada para consertar sua
situação.

Enquanto olhava para uma das casas, reconheci uma mulher que
conheci um dia. Ela nos convidou para jantar e concordamos em ir. Assim
que chegamos em sua casa, percebemos que ela desconhecia totalmente
seu estado de precariedade. Ela era alegre e educada, mas eu poderia dizer
que ela não percebeu que agora estava exposta.

Sonho 1 terminou.

Embora ainda tenhamos ido à igreja de vez em quando, desde que nos
mudamos para cá, não estabelecemos realmente um lar de igreja sólida.
Quando perguntei a Deus sobre isso, Ele nos informou que era por Seu plano
agora. Embora isso pareça ser contra o que eu sabia e que 'você precisa de
uma base de igreja', Ele me informou por que isso acontecia por enquanto.

Ele começou me mostrando minha história nas igrejas. Eu me
envolveria bastante com as atividades da igreja, trabalho voluntário e outras
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coisas. Quando terminei, tive muito pouco tempo para dedicar à minha
família ou, na verdade, ao Senhor.

Embora não possamos nos reunir na igreja com tanta freqüência
agora, Ele então apontou que também O adoramos mais agora do que
nunca. Eu realmente acredito que Ele nos fez fazer isso agora, pois não
podemos mais confiar na maior parte do que está sendo ensinado em muitas
igrejas hoje.

A maioria dos pastores agora está tentando ser tão politicamente
correto que nem mesmo fala sobre o pecado. Muitos cristãos agora
acreditam que 'uma vez salvo para sempre salvo' significa que eles podem
fazer o que quiserem quando se trata de pecar.

Bem, Saul já foi rei e ungido de Deus, mas seu ciúme de Davi, junto
com outras coisas, afastou seu coração de Deus. Corações podem se afastar
de Deus! Basta olhar para Judas. Enquanto ele caminhava com Jesus, ele
acabou o traindo.

E o Peter? Três vezes ele declarou a Jesus que nunca O negaria. No
entanto, ele fez exatamente isso e exatamente como Jesus disse que faria.
Sim, Jesus salva, mas também deve continuar a ser respeitado e amado.
Ele deve ser honrado e reconhecido como nosso Salvador, o único Salvador
que deu Sua vida por nós.

Somos Sua Noiva e Ele nos chama de Seus amigos. Em troca, e
porque O amamos e ansiamos por fazer Sua Vontade, devemos resistir a
cada dia contra as tentações que nos são apresentadas. Temos então que
fazer a escolha de não participar da atividade pecaminosa que apenas
temporariamente nos satisfaz e nos leva a muito menos do que Ele nos
oferece.

Embora às vezes ainda possamos cair 'acidentalmente' nos velhos
hábitos e sucumbir ao pecado, devemos confessar isso imediatamente a
Deus. Devemos então nos arrepender para Deus e nos afastar disso. Então,
e por Sua graça e misericórdia curadoras, Ele nos aceitará de volta em Seus
braços.

Desafios e escolhas novos e diferentes nos são apresentados a cada
dia. Podemos fazer a escolha de entrar em Deus ou cair no pecado. É por
isso que é tão importante vestir a armadura completa de Deus todos os dias.

Sem Sua armadura, simplesmente não podemos resistir aos esquemas
do inimigo. Lute o bom combate e Deus verá seus corações e os
recompensará de acordo com suas ações e reações.
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Eu posso realmente sentir que agora há uma grande separação
acontecendo agora. A frieza do mundo está crescendo extrema e mais agora
do que nunca. A dureza das pessoas nas redes sociais é incrível,
especialmente quando são anônimas. Não consigo me lembrar desse tipo de
comportamento quando eu era mais jovem.

Nas últimas noites, tenho estado extremamente desconfortável. Não
tenho conseguido dormir em paz e tenho tido poucas horas de sono
ininterrupto. No entanto, eu ainda tenho sonhos enquanto durmo e tive mais
dois sonhos ontem à noite.

Sonho 2 (“O Tumulo Raso")

Era noite e eu estava dormindo em um lindo campo. Eu podia sentir o
cheiro maravilhoso de grama doce. Meu colchão era pequeno, quase do
tamanho exato do meu corpo, e estava colocado dentro do chão. No
entanto, achei isso engraçado, pois eu estava apenas cerca de 15
centímetros abaixo do solo, em comparação com os habituais '1,80 metros
abaixo' de um túmulo típico.

Enquanto eu descansava lá, observei as milhões de estrelas acima de
mim girarem no céu, mas no que parecia ser centenas de vezes mais rápido
do que o normal. Como Orion é tão perceptível, observei enquanto ele se
movia no horizonte à minha esquerda. Em seguida, passou por cima e
desapareceu no horizonte à minha direita. Assim que Orion desapareceu,
ouvi Sua voz!

Jesus: “Erin, é mais escuro antes do amanhecer. Eu estou aqui."

Eu me levantei do meu 'túmulo'.

Sonho 2 terminou.

Assim que acordei desse sonho, olhei pela janela a tempo de ver um
flash épico de relâmpago iluminando todo o céu. O estrondo do trovão que
se seguiu rugiu tão alto que abalou toda a nossa casa. Meu marido e nossos
filhos foram despertados por ela. Foi o único trovão da noite.

Era tão alto que literalmente abalou todos os nossos 'ossos'. Foi uma
ocorrência tão notável que mais tarde descobri que cada um de nós,
incluindo nossos três filhos em casa, havia decidido individualmente anotar a
hora. Aconteceu por volta das 3 horas da manhã.

Depois de algum tempo, finalmente consegui voltar a dormir. Tive
então o meu segundo sonho da noite.
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Sonho 3 (“Pão Fresco, Pão Mofado”)

Fui a um mercado para comprar pão. Este mercado parecia estar em
um país estrangeiro, pois as ruas eram feitas de paralelepípedos de tijolos
que raramente se vê nos EUA. Ao me aproximar de uma barraca de padaria,
percebi que havia dois pães muito diferentes à venda ali.

O primeiro pão era fresco e perfeito. Ainda estava quente porque
acabara de sair do forno. Em contraste direto, o segundo pão era duro e frio.
Era nojento e eu podia até ver mofo visível na base dele.

Embora o preço do pão fresco fosse um pouco mais alto do que o
preço do pão mofado, a diferença de preço parecia valer a pena para mim.
Mesmo assim, o pão mofado ainda tinha um preço relativamente alto pela
qualidade em comparação com o preço do pão fresco, mas eu não entendia
por quê.

Enquanto o pão fresco custava US $5,00, o pão mofado ainda custava
US $3,99. Enquanto os pães frescos não estavam vendendo, os pães
mofados estavam vendendo loucamente. Os pães mofados estavam
vendendo tão rápido que a vendedora estava tendo problemas para manter
suas prateleiras abastecidas.

Fiquei absolutamente chocado com o grande número de pessoas
fazendo fila para comprar os pães mofados. Não havia uma única pessoa na
fila para os pães frescos. Quando a vendedora começou a ficar sem pães
mofados, percebi que ela estava começando a aumentar cada vez mais os
preços dos pães frescos intocados.

Embora o preço desses pães frescos tenha começado em apenas
$5,00, ela mudou para $6,00, depois $7,00 e finalmente para $12,00 em
muito pouco tempo. Rapidamente tirei meu dinheiro para comprar alguns
dos pães frescos antes que o preço subisse ainda mais. Como eu ainda era o
único na fila para os pães frescos, era o primeiro na fila.

Eu: “Com licença, mas por que você está aumentando o preço desses pães
frescos tão rapidamente?”

Mulher: rindo. “Ah, é porque alguém como você vai pagar tudo o que for
necessário para comprar esses novos.” Ela olhou para minha mão e sorriu.
“Hmm, acredito que você está segurando $24,00 na mão.”

Olhei para o dinheiro em minhas mãos e vi que estava todo amassado.
Desdobrei-o e contei exatamente $24,00 na minha mão. Eu não tinha
certeza de como ela poderia saber disso e iria perguntar, mas decidi contra
isso. Quando olhei de volta para a mulher, percebi que ela já havia
aumentado o preço de $12,00 para $24,00.
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Eu: Rindo. "Bem ... eu esperava comprar dois pães, não apenas um."

Por alguma razão, não fiquei nem um pouco irritado com o aumento
do preço no último segundo. Eu balancei minha cabeça e sorri enquanto
entregava a ela meus $24,00. Depois de pegar meu dinheiro, ela embrulhou
cuidadosamente o pão em um pano de queijo e o colocou em um saco de
pão especial para mim.

Mulher: “Olha, eu sei que você queria dois desses pães frescos, mas você
só vai precisar de um pão. Apenas uma mordida disso vai lhe dar tudo que
você precisa.”

Eu podia ver agora que a fila para os pães mofados havia crescido
ainda mais. Quando olhei de volta para a vendedora, ela agora estava
colocando uma cobertura, quase como uma cortina, sobre a prateleira com
os pães frescos. Pude ver claramente que esses pães frescos não estavam
mais disponíveis para venda.

Eu: “Ok, então por que ninguém mais está comprando esses bons pães?”

Mulher: “Bem, a maioria dessas pessoas nem consegue ver a diferença. Na
verdade, a maioria nem consegue ver esses bons pães. Eu vi que você os
havia descoberto e então decidi testá-lo. Queria ver se você mudaria de
ideia e ficaria na outra linha quando eu aumentar o preço.

“Em vez disso, você pagou tudo o que tinha para comprar o pão
fresco. Agora, embrulhei este pão fresco especialmente para você. Este bom
pão ficará agora com você e continuará a sustentá-lo. Isso o fortalecerá e
você nunca sentirá fome. Ele também permanecerá fresco e quente. Nunca
vai envelhecer!” Ela sorriu.

Eu: “Obrigada! No entanto, e quanto a esses outros pães frescos? Onde
estão todos os compradores para isso?”

Mulher: “Não há mais compradores que queiram comprar esses pães
frescos. Aqueles que vieram agora receberam sua porção como vocês, mas
com pão mofado em vez de fresco.

“Como não tenho mais pão mofado para vender, agora terei de esperar
cerca de três dias para que esses pães frescos se tornem como esses pães
mofados. Vou então vendê-los como pães mofados. Essas pessoas estão
sempre com fome de pães mofados e nunca estão com fome de pães
frescos.”

Eu: “Por que você não aumenta ainda mais o preço do pão mofado para ter
ainda mais lucro?”
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Mulher: rindo. “Bem, eu poderia, mas não defino os preços. Agora, todas
essas pessoas acabarão morrendo de fome porque o pão mofado carrega
doenças e pestes com ele. É duro e frio e seu dinheiro logo acabará. Eles
então se matarão enquanto esperam na fila para comprar mais.”

Só então, eu vi brigas começando a estourar. Embora ainda houvesse
pão suficiente para atender à demanda das pessoas, eles perceberam que
agora havia menos pão disponível do que o necessário. Eles estavam
começando a ficar impacientes e inquietos. A mulher balançou a cabeça
enquanto olhava para as pessoas cada vez mais inquietas.

Mulher: “Não entendo. Ainda há bastante pão fresco disponível, mas eles
estão lutando por nada além de pão mofado. Quem faz isso?” Ela riu
levemente. “Bem, eu preciso voltar ao trabalho. Aproveite o seu bom pão...”
Ela então olhou nos meus olhos e sorriu. "... Erin."

Eu: “Espere! Nunca te dei meu nome e paguei em dinheiro. Como você
sabia meu nome?”

Ela sorriu para mim novamente.

Sonho 3

Depois de escrever este sonho, meu estômago imediatamente ficou
agitado e minha dor voltou. Oh pai, por favor, deixe-me dormir
profundamente esta noite. Por favor, remova minha dor logo. Eu anseio pelo
dia em que você cumprirá Suas maravilhosas promessas para nós.

Recentemente, assisti à história de Ryan Leaf, um quarterback com
tantas promessas que se viciou em analgésicos. Foi trágico, pois mais tarde
ele foi para a prisão por roubo porque estava roubando para alimentar esse
terrível hábito. Embora ele tenha começado tão arrogante no início de sua
carreira, sua queda repentina e o tempo na prisão o humilharam
severamente.

Esta história tocou meu coração e é uma história incrível de perda e
redenção. Oh, Pai, espero que este homem agora seja um de Seus! Se ele
não estiver, por favor, busque-o de uma forma divina. Romper vícios para
sempre só pode acontecer quando Você está nisso.

Devido à minha reação severa aos analgésicos, não consigo nem
mesmo tomar nenhum desses para alívio, se quisesse. Em vez disso, busco
alívio no Senhor, Pai, então, por favor, ajude-me e remova minha dor logo.
Não posso deixar de ser grato por não poder tomar nenhum desses
medicamentos, pois sei que esses vícios podem afetar até mesmo os
melhores de nós.
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Eu acredito que Você até usa essa minha dor para me fazer
pressioná-lo ainda mais. Embora eu saiba que esse método funciona para
Você, ainda não gosto nem um pouco. Enquanto pressiono mais em Você...
sorri... e como você sabe... eu também reclamo mais para você como
resultado!

Faltam apenas algumas semanas de verão e meus filhos estarão de
volta à escola em breve. Oh, Pai, por favor, não se esqueça de nós. Muitos
de nós estão clamando a Você por ajuda e alívio. Por favor, Pai, por favor,
ajude-nos de uma forma tão sobrenatural que realmente não
acreditaríamos, mesmo que o Senhor nos dissesse com antecedência!

Recebido na terça-feira, 8 de agosto de 2017

Meu coração anseia por sua misericórdia hoje. Uma data vai e vem,
mas então chega uma nova data que parece ainda melhor do que a anterior.
Ainda assim, rezo para que Seu 'em breve, muito em breve' signifique em
breve, muito em breve, a mesma coisa que nosso 'em breve, muito em
breve'... isto é, agora mesmo... por favor, Pai... sorria!

Oh Senhor, eu tenho um filho aqui que está quebrado agora. Cada vez
mais ele entende suas limitações. Alguns eventos nos últimos dias o
forçaram a aceitar uma dor com a qual ele nunca foi capaz de se conectar
antes.

Ele está sentindo coisas pela primeira vez nas profundezas de seu
coração, um lugar ao qual nunca teve acesso antes. De certa forma, e isso é
difícil de explicar, ele está quase 'em pânico' como resultado. É como se as
rodinhas de treinamento tivessem sido retiradas de sua bicicleta.

Nos últimos dias, tive várias conversas dignas de nota com meus dois
filhos, um por telefone e outro aqui pessoalmente. Eles são dignos de nota
porque, na verdade, tínhamos conversas "normais" entre pais e filhos. Quero
dizer conversas 'reais'.

Pai, por favor, conceda a todos os nossos filhos compreensão divina,
conhecimento e paz, tudo em velocidade sobrenatural. Foi surpreendente, se
não mesmo chocante, ver um de meus filhos realmente chorando. Essas
lágrimas nunca foram capazes de cair antes, então, obrigado.

Todos os cinco assistiram ao filme 'O Conde de Monte Cristo' ontem à
noite (dois ainda estão fora). Nesta versão atualizada, o papel de 'The
Count' foi desempenhado incrivelmente bem por Jim Caviezel. Este é o
mesmo ator que interpretou Você em 'A Paixão de Cristo'.

Este filme é uma história maravilhosa. Eu até acredito que foi
verdadeiramente inspirado em Seu trono. Às vezes, e assim como o conde
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na primeira metade do filme, devo admitir que também me sinto como
alguém que foi falsamente preso e perdeu toda a esperança de ser libertado
do cativeiro.

Então, e em um dia aparentemente normal, um Pai de outra cela de
prisão rompeu o chão da cela desse homem. O Pai havia cavado por engano
um buraco de fuga na direção errada. Embora o conde agora tivesse perdido
todas as esperanças, houve um "avanço"!

Quando os dois homens recomeçaram a cavar, mas desta vez na
direção correta, o Pai ensinou o conde a ler, escrever, lutar com espadas e
falar em várias línguas diferentes. O Pai fez isso em "troca" pela ajuda do
conde para cavar um túnel para sua liberdade. No entanto, e como disse o
Pai: 'Você tem algo melhor para fazer?'

Como pano de fundo do filme, logo descobrimos que todos os homens
nesta prisão em particular, incluindo o Pai e o conde, foram presos
injustamente. Nenhum deles era culpado e nenhum deles havia recebido um
julgamento justo.

Em essência, aqueles que estavam no comando e em posições de
poder haviam decidido que esses homens agora eram um "inconveniente"
para eles. Eles então decidiram que queriam mandá-los para esta prisão
horrível como resultado. Fale sobre injustiça!

De qualquer forma, enquanto cavavam o túnel de fuga, o solo acima
deles desabou e prendeu o Pai. Nos últimos momentos de vida do Pai, ele
então lembrou ao conde que ele deveria 'fazer o bem' com todas as coisas
que lhe haviam sido ensinadas.

No entanto, em uma grande reviravolta, o sacerdote deu ao conde um
mapa detalhado de um vasto tesouro. Como logo descobriremos, havia uma
enorme quantidade de ouro escondido na Ilha de Monte Cristo. Quando o
conde perguntou por que ele havia guardado isso para si mesmo, o Pai
respondeu em seus últimos suspiros: 'Lembre-se, eu sou um Pai, não um
santo.

Depois que o Pai morreu, o conde, ainda na casa dos trinta em
comparação com os sessenta do Pai ou até mais velho, e em uma jogada
brilhante, trocou de lugar com o Pai em seu saco de cadáver. Quando seus
captores mais tarde jogaram o saco para fora dos penhascos e no oceano
abaixo, o conde foi capaz de fazer sua libertação milagrosa!

Depois de mais tarde se conectar com um amigo fiel, o conde foi capaz
de encontrar o vasto tesouro. Usando este tesouro, ele foi então capaz de
vingar seu cativeiro injusto. No entanto, a parte realmente incrível era como
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eles continuavam aludindo ao fato de que era realmente Deus pavimentando
o caminho para essa vingança. No final, a vingança era realmente toda Dele.

Embora haja muito mais neste filme e eu o recomendo, logo percebi
que o conde havia servido duas pontes em confinamento antes de sua
libertação. Embora esta fosse a versão do filme, a versão original do livro na
verdade o confinou por três pontes.

Pai, tudo que sei é que preciso da Sua misericórdia e logo. Obrigado,
mas realmente não, obrigado ao Facebook, às vezes vejo meus amigos e
suas famílias florescerem à distância. Embora eu esteja realmente feliz por
eles, é muito difícil ver seus filhos e filhas se formando no ensino médio e
caminhando para um futuro promissor com tanta esperança.

Alguns vão para a faculdade, outros para viajar, alguns como artistas,
enquanto outros já estão realizando grandes coisas para você. Alguns estão
até se casando e começando suas famílias. Mais uma vez, estou feliz por
eles, realmente estou, mas é difícil ter dois filhos com Asperger e saber que
isso não será para eles sem a Sua ajuda divina.

Oh pai, você esqueceu suas promessas para mim? Oh pai, aqui estou
eu! Embora eu tenha sido esquecido por meus amigos distantes e até
mesmo pela família, pois suas memórias agora se desvaneceram, por favor,
não faça o mesmo comigo!

Oh, Senhor, nunca me sentei aqui para pedir coisas que machucariam
propositalmente o coração de outras pessoas. Não pedi coisas por orgulho.
Eu desejo muito ser capaz de ver integridade, cura, sentimento e conexão
em meus filhos. Isso simplesmente não é possível com crianças com
Asperger. Só você pode curar isso, pai!

Por favor, mostre-me o que mais preciso fazer! Eu derramei meu
coração para Você nestas páginas. Eu chorei a Você milhares e milhares de
lágrimas. Deixei tudo o que sei para te seguir, primeiro por ir tolamente para
o deserto, mas depois milagrosamente quando me chamou para a 'Terra das
Árvores'.

Ontem marcou a lua cheia do mês de Av. Tu B'Av é a data em que os
israelitas se levantaram de seus túmulos e é a hora do casamento. Por favor,
não me deixe morrer uma velha que nunca foi capaz de ver o que ela
esperava por tanto tempo. Por favor, deixe-me ver suas promessas em
breve, para que eu não esteja quase morto antes de chegarem.

Estou de luto hoje, Pai, pois esperava tanto pela cura hoje. Só então, ouvi o
som de pombas de luto fora da minha janela. Obrigado, Pai, porque eu sei
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que este foi um sinal seu de que Você está me ouvindo na Terra como no
céu. Obrigado, Pai, mas ainda estou com dor e ainda preciso de Você!

Enquanto eu ouvia um pouco mais as pombas de luto, seus gritos
assustadores começaram a me lembrar da minha infância na Califórnia. Eu
costumava ouvir seu 'luto' fora da minha janela todas as manhãs, enquanto
eu crescia lá.

Senhor, essas pombas estão de luto porque estão procurando por seu
companheiro. Seu luto é um tipo de chamada, como uma Noiva procurando
por seu Noivo. Estamos de luto, Pai, como uma Noiva que espera
ansiosamente por seu Noivo. Estes representam meus gritos a Ti, Senhor!
Estou aqui, Pai, mas onde está o senhor?

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava cercado por um grande círculo de árvores tão compactadas
que o espaço entre os troncos era de apenas alguns centímetros. Os baús
eram enormes e impenetráveis. Como eu estava aqui no meu atual estado
de deficiência, não havia como escalar os troncos para a liberdade. A floresta
era como grades de prisão e não havia saída.

Havia uma névoa espessa cobrindo a área começando a cerca de trinta
metros de altura. O círculo de árvores, feito de pinheiros e cedros, disparou
tão alto na neblina que não pude ver seus topos. Eu podia ver através das
pequenas rachaduras entre os troncos e a floresta ao redor era tão densa e
escura que eu não conseguia ver nenhuma luz brilhando ali.

O interior deste grande círculo perfeito de árvores estava coberto de
grama macia. Bem no meio da clareira estava uma única árvore frutífera
enorme e bonita. Esta árvore tinha uma copa enorme de galhos e folhas,
junto com uma variedade abundante de frutas. Eu estava tão fraco em meu
estado atual que comecei a chorar. Procurei por Jesus em todos os lugares.

Eu: “Oh, Pai, sinto muito por todos os erros que cometi. Por mais bonito que
seja este lugar, estou isolado aqui. Por favor, não se esqueça de mim aqui.”

Olhei em volta, mas não havia absolutamente nenhuma saída. No meu
estado físico atual, não há como escalar qualquer uma dessas árvores
enormes que me cercam. Quanto à enorme árvore no meio, eu
simplesmente teria que esperar a fruta cair antes de poder comer alguma
coisa.

Amuado agora, fui até a base da árvore frutífera e sentei-me. Eu me
senti desesperado enquanto dobrei os meus joelhos até o peito. Depois de
um tempo, descansei meus braços sobre os joelhos e baixei a cabeça em
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oração. Se fazer beicinho fosse um esporte olímpico, eu teria sido um
candidato. Mesmo sabendo que Deus já estava aqui comigo, ainda me sentia
muito isolada.

Eu: “Senhor, por favor me ajude! Pai, você está aqui?"

Deus: “Estou aqui, Erin. Não te esqueci nem das promessas que te fiz. Não
haveria nenhum benefício para Mim negar o que Eu prometi a você. Na sua
opinião, você não é um trabalhador e testemunha de qualquer benefício para
Mim sem que essas promessas sejam cumpridas. No entanto, Erin, você já
Me beneficia tanto como hoje.

“Até agora, Eu os tenho sustentado, mantido vocês aqui Comigo e os
alimentado no Meu Altar. Falei com você com ternura e seu coração me foi
entregue. Eu te moldei aqui e te preparei. Não esqueci seus desejos
profundos. Eu até mandei pombas onde vocês se sentam para lembrá-los de
que estou sempre com vocês, na Terra e no Céu.”

Eu: “Obrigado, Pai, mas estou envelhecendo agora. Eu só quero viver, mas
quero dizer 'realmente' viver. Quero servi-Lo com fervor, como teria sido
capaz em minha juventude. Quero que minhas palavras de esperança e
encorajamento realmente signifiquem algo para meus filhos e amigos, pois
agora eles veriam Seus milagres para mim realizados, não meu estado atual.

“Eu quero muito ver essas promessas cumpridas antes que Você me
chame de Casa. Oh, por favor, pai, por favor! Quando Você me dá essas
promessas, fico ansioso e animado, pois não sei quando elas serão
cumpridas. Eu esperei minha vida inteira por você.

“De certa forma, até parei de viver aqui na Terra. Não me sinto mais
parte do mundo. Não ajuda que o mundo agora tenha ficado ainda mais frio
e escuro recentemente. As pessoas não falam mais sobre Você, a menos que
seja para amaldiçoar o Seu Nome em seus lábios.

“Por favor, veja meu coração se render e me cure. Por favor, tenha
misericórdia de mim. Anseio que Você cumpra suas promessas. Muitos
zombaram de meu amor por Você, dizendo-me que minhas provações foram
causadas por mim mesmo, devido ao meu chamado 'pecado contínuo'. Essa
zombaria geralmente vinha de meus 'amigos cristãos'. Eu quero tanto ser
uma testemunha 'amante de Deus' para eles.

“Quando eu estava saindo do mundo, demorei vários anos para
compreender melhor os Teus caminhos. De certa forma, eu era como um
bob pescando na água, pulando para cima e para baixo, aparecendo e
desaparecendo, meio molhado e meio seco.
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“Foi lá que Você me levou e refinou meu coração através da fornalha
de fogo. Você então me tirou disso, mas depois me acompanhou de volta
mais algumas vezes. Embora eu saiba que isso ajudou a remover a maior
parte da minha escória, as consequências de meus testes e provações
afetaram muito a infância de meus filhos, especialmente meus dois meninos.

“A infância deles agora está essencialmente perdida. Eu quero muito
agora fazer coisas com eles ou ensinar-lhes o que sei. No entanto, eles não
olham mais para mim como antes, quando ainda pensavam que o mundo
estava cheio de maravilhas. Eu nem sei se eles se lembram tanto do que eu
lhes ensinei no passado.

“Meus filhos viram como sou tratado e às vezes ficam zangados com o
Senhor, pai. Não quero que eles fiquem com raiva de Você. Eu te amo com
abandono imprudente, mas não estou bem agora esperando por você. Eu
sinto que minha esperança...” Eu engasguei quando comecei a chorar ainda
mais forte. “... está perdido agora.”

Deus: “Eu entendo, Erin, mas Eu não demoro. Não reterei Minhas
promessas por muito tempo. Como se aplica a você, 'daqui a pouco' não
significa 'anos'. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê, Erin?"

Eu: “Vejo uma floresta tão densa que não há saída”.

Deus: “Então você não está vendo o que está bem na sua frente. Qual é o
ditado?”

Eu: “'Incapaz de ver a floresta por causa das árvores'?”

Deus: “Erin, você está falhando em ver o quadro geral. Eu removi você
deste lugar. É aqui que você está agora. Você foi movida dos lugares do
deserto para as árvores. Embora você ainda não consiga fazer muito, há
uma cobertura sobre você, Minha Cobertura.

“A 'Árvore' sobre você é saudável. Os 'Ramos' são fortes e têm uma
variedade de frutas que são boas para comer. Você tem sombra no calor e
no sol e abrigo quando o vento sopra ou faz frio. Você tem grama macia
para se deitar.

“A sua vida continua enquanto você espera por Mim. No entanto, seus
problemas agora vêm e vão sem nada sério o suficiente para que Eu não lhe
forneça o suficiente para que você possa cobrir suas contas. Eu estou
sustentando você lá. Eu lhe digo a verdade, Erin, em breve, muito em breve,
trarei Minhas promessas e em um instante.

“Você, seu marido e todos os seus filhos serão curados e fortalecidos.
No entanto, isso não será apenas para vocês sete, mas também para seus

14



amigos e outros que chamei. Eu prometo a vocês que não abandonarei
nenhum de vocês na sepultura.

“Embora você tenha se desanimado e sua paciência diminuindo, não se
preocupe, logo, muito em breve, Eu o levarei para um espaço aberto. Você
então sairá em vitória. Erin, você foi enviada para testemunhar o Reino de
Deus. Agora, você se lembra que você já estava recitando 'O Pai Nosso' em
uma idade muito precoce?

Eu: “Sim, Pai! Eu posso me lembrar disso de forma bastante vívida. Também
aprendi o hino 'Avante Soldado Cristão' na Igreja Metodista da minha avó.
Este hino se repetia constantemente em minha cabeça, junto com 'O Pai
Nosso'. Acho que eu tinha apenas seis ou sete anos e ainda não era crente.
Parece que me lembro que meu irmão também estava lá.”

Deus: “Você não fez isso Erin. Mas, Eu gravei isso em você.”

Eu: “Agora me lembro de repetir 'Venha o Teu Reino, seja feita a Tua
Vontade, na Terra como no Céu' repetidamente. Lembro-me de cantar
'soldados cristãos, marchando para a guerra, com a cruz de Jesus, indo
adiante' repetidamente também. O que tudo isso significa, Pai?

Deus: “Erin, você já estava testificando sobre o Reino dos Céus como sendo
o lugar que preparei para os cansados   e perdidos. Como hoje, você já estava
agitando os corações dos Meus soldados no Meu Exército em breve, mas em
breve ainda mais”.

Eu: “Ainda não tenho certeza de que entendo completamente o que você
está dizendo.”

Deus: “Erin, o Reino dos Céus está próximo. Você fala do Meu Reino. Você
está mostrando o caminho para aqueles que precisam saber que preparei
um lugar para eles.”

Eu: “Eu não sou o único que está fazendo isso, certo?”

Deus: “Não, Erin, você não é a única. No entanto, você é único na maneira
como estou fazendo isso em você e através de você.”

Nesse momento, a neblina levantou-se sobre as árvores e pude sentir
o sol. Olhei para cima e vi o nevoeiro sendo substituído por um céu azul
claro. Enquanto eu estava sentado lá olhando para o lindo céu, senti uma
mão no meu ombro. Virei-me para ver Jesus parado ali e sorrindo para
mim. Dei um pulo e o abracei com força.

Eu: “Oh Senhor, estou tão feliz em vê-Lo!”

Jesus: “Erin, Eu estou sempre aqui com você.”
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Eu: “Senhor, embora eu ainda não entenda tantas coisas, há uma coisa que
realmente entendo...” Olhei em Seus olhos e sorri o mais 'grande' que pude.

“…que hoje parece um dia tão bom quanto qualquer outro para você
me curar!”

Jesus: Rindo.

“Oh Erin, Eu prometi a você que Eu faria e Eu vou. E, sim, Erin, acabei
de ler seus pensamentos, tanto na Terra quanto no Céu. No entanto, você
também deve entender o que está acontecendo ao seu redor e até mesmo
enquanto falamos. Corações estão sendo agitados. No entanto, em breve,
muito em breve, e em um instante, todos serão reconciliados.

Recebido na quarta-feira, 9 de agosto de 2017

“Eu te amo e Eu estou com você em tudo. Meu amor por você é
incondicional. Para Mim, seu valor não vacila. Você não é facilmente
esquecida. Você vem a Mim diariamente. Estou em seus pensamentos e
nunca muito distante.”

Eu: “Sim, Senhor, agora vou a Ti no minuto em que vejo a possibilidade de
problemas ou mesmo bênçãos.”

Jesus: “Erin, é assim que Deus criou todos vocês para serem.”

Eu: “Sim, Senhor, mas tantas coisas estão pesando no meu coração agora.
Ainda ontem, eu coloquei sementes para as pombas que Tu me enviaste. No
entanto, esta manhã, vi evidências de sangue e penas. Oh Pai, acredito que
um predador roubou uma das pombas. Eu me sinto culpado.” Agora eu
estava chorando bastante.

“Eu tenho alimentado todos esses animais na esperança de que,
quando você nos mudar, talvez os que vieram até nós sejam mudados ao
mesmo tempo que nós. Sinto muito, Senhor, mas meu coração está sofrendo
agora por esta pomba. Saí um pouco mais tarde para lavar o sangue. Eu
sinto muitíssimo."

Jesus tinha um olhar tão compassivo em Seu rosto enquanto eu
chorava pela perda da 'minha pomba'.

Jesus: "Seu coração às vezes é como um coração de criança e isso também
é bom. Mesmo que cinco pardais sejam vendidos por dois centavos, nenhum
deles é esquecido por Deus. Agora você se importa com o que Me importa.
Eu sei que isso te deixou triste, mas Eu permiti que isso lhe mostrasse uma
parábola.
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"Erin, se Eu não gosto de ver sua felicidade e alegria por essas
pombas se transformam em tristeza, então por que Eu permitiria que tal
coisa acontecesse? Eu lhe digo a verdade, mas ainda é um mistério... você
viu esta pombinha aqui e ela já está voando com grande alegria.

"Tente pensar dessa maneira. Você colocou a semente escolhida, a
semente mais escolhida, para servir os animais. A notícia disso logo se
espalhou por toda a área. Todos os tipos de animais lindos vieram lá para
comer.

"Você não fez nada de errado aqui. Você teve o cuidado de não colocar
a comida do lado de fora em nenhum tipo de padrão. Isso levou os animais a
continuarem a procurar comida por conta própria. No entanto, como esses
animais gostavam de sua comida, eles ainda vinham todos os dias de todos
os lugares para ver se havia alguma oferta de sua escolha para participar.

“Você até trouxe pão suficiente para os animais noturnos e, sim, até os
corvos. Você se certificou de que todos eles tinham uma porção. No entanto,
o que você não considerou foi que também havia predadores astutos
vigiando todo o cenário. Esses predadores estudam os animais conforme
eles vêm e vão.

“Agora, um predador geralmente espera quando um pequeno animal
se alimenta sozinho, seja uma pomba, um pardal ou qualquer outra criatura.
Enquanto eles estão ocupados comendo e desfrutando de sua paz, é quando
o inimigo ataca... um predador vem. Dessa maneira, até o predador é
alimentado indiretamente pela semente que você espalhou.

“No entanto, uma vez que não haja mais presas, até os predadores
virão para sua comida em desespero. Eles correrão o risco de serem
expostos a céu aberto para devorar qualquer semente que você possa
espalhar. Os predadores ficarão desesperados, pois as pombas, os pardais,
os chapins e os outros pequenos animais 'adoráveis' estarão aqui com você.”

Eu: “Ah, isso é tão triste. Pai, você está agora falando do fim?”

Jesus: “Erin, continue a espalhar sementes. Seu pão é bom para comer.
Deus cria a semente, o solo, o predador e a presa. Nada é de nenhuma
surpresa para Ele.”

Eu sabia que Ele estava certo, mas ainda estava um pouco chateada
com meu possível papel na morte repentina dessa pomba. Embora eu saiba
que o Senhor permitiu isso para nos ensinar, ainda era difícil testemunhar.
Ele me segurou, olhou nos meus olhos e sorriu com uma compaixão que
nunca poderia ser medida por medidas terrenas.
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Jesus: “Sei que você ainda está triste com isso, mas talvez haja outra
maneira de pensar sobre isso que a anime. Ajudaria saber que talvez haja
uma raposa com seus filhotes ou uma águia com seus filhotes que está
muito agradecida hoje?

“Erin, apenas lembre-se de que Me alegro com a sua alegria e isso é
bom. Lembre-se de que Eu sofro sempre que você se aflige. Eu entendo o
seu peso, mas console-se em Mim.”

Ele gentilmente me cutucou.

“Agora, Eu vou lhe trazer mais pão e sementes e você pode continuar
se alimentando o quanto quiser.

“Eu sei que você está tendo um momento difícil com a incerteza agora.
Você tem incerteza porque vê tudo o que está acontecendo ao seu redor.
Você também tem incerteza, pois sabe que o tempo está próximo.”

Eu: “Sim, Senhor, mas só porque Tu nos disseste e está na Tua Palavra”.

Jesus: Sorrindo.

“Embora Eu também esteja Me referindo aos eventos que os profetas
predisseram, saiba que seu tempo de desdobramento também está próximo.
Tem havido um aumento de problemas nas terras e nações estão contra
nações. Erin, há outros sinais?”

Eu: “Sim, Senhor. Os terremotos aumentaram e o clima foi extremo. Foi
muito legal ontem onde moramos e parecia mais um dia de meados de
outubro. Havia um frio estranho no ar, um frio como eu nunca havia sentido
antes em agosto.

“As folhas estão ficando coloridas aqui como se já fosse final de
setembro. Parece que os pássaros já estão começando a migrar. No entanto,
não é apenas o clima que parece estar esfriando, mas também as pessoas.
As pessoas têm estado ainda mais frias do que o habitual ultimamente. Isso
tudo parece tão diferente este ano.”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, Erin, suas observações são boas.”

Sorri para Ele e percebi que Ele sabia que Eu tinha acabado de
começar a pensar novamente sobre nossa breve cura e transformação. Sim,
Ele realmente conhece CADA um dos nossos pensamentos, tanto os bons
quanto os ruins... sorrisos!

Eu: “Então, Senhor, há mais alguma coisa que eu deveria estar fazendo
agora? Nada?"
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Jesus: Rindo.

“Oh Erin, apenas tente relaxar e ser alegre. Suas dores de parto estão
quase acabando. Você logo cessará seu trabalho de parto e dará à luz. Dia a
dia e um a um, envio mais dores de parto. Mesmo que isso acabe em breve,
Eu ainda não terminei com você.

“Agora, você recebeu as 'Chaves do Meu Coração' e está sendo
destrancado. Quando ele for destrancado, mistérios serão revelados. Ao
mesmo tempo, o consolo prevalecerá, e mesmo nos momentos mais
sombrios, para aqueles que comerão o que Eu te dou, a semente da verdade
sobre o Reino dos Céus.

“Erin, você está espalhando boa semente e espalhando bom pão para
aqueles que estão com fome. Eu sou o Pão da Vida e você está
compartilhando a porção que Eu lhe dei com todos aqueles que participarão
dela. Enquanto em breve, muito em breve, Eu os chamarei para um serviço
ainda maior, por enquanto, continue orando.

“Ore por aqueles que não Me conhecem, por aqueles que lêem Minhas
Palavras e ainda não Me conhecem e por aqueles que buscam quem Eu sou.
Ore por eles para que encontrem seus escritos de Mim para que aprendam
mais sobre o Meu amor por eles.

“A cada um que fizer isso, darei uma 'Chave'. Esta Chave destrancará
as Palavras dos profetas, Meus discípulos. Eu então aprofundarei sua
compreensão com um aumento sobrenatural em seu conhecimento.”

Eu: “Oh Senhor, eu acredito que isso está acontecendo com alguns de nós
até agora. Recentemente, eu estava lendo os livros de Lucas e Mateus e
você de repente revelou coisas que eu nunca havia encontrado lá antes.
Obrigada!"

Jesus: “Bem, Erin, e como você sabe agora, é preciso a glória de Deus para
ocultar um assunto e a honra dos reis para investigá-lo (Provérbios 25:2).
Prometo-te que honrarei todos aqueles que Me procuram verdadeiramente.
Seus corações são meus e eles serão encontrados por mim.

“Agora, minha pomba...”

Ele sorriu enquanto gentilmente me cutucava.

“…Meu pardal…”

Ele riu enquanto seus olhos 'cintilavam'.

“… você está pronta para andar Comigo em uma comunhão ainda mais
profunda?”
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Eu: Chorando. "Ai sim! Por favor, Senhor, por favor, por favor! Eu quero
muito andar com você de uma maneira ainda maior. Você enriqueceu minha
vida. Você me levou até as montanhas em ziguezague. Eu desejo fazer ainda
mais por aqueles que você amor. Por favor, fortaleça-me, Pai!”

Ele sorriu para mim enquanto me ajudava a ficar de pé. Ele estendeu a
mão e puxou algumas frutas da bela árvore frutífera sob a qual ainda
estávamos. Ele deu uma mordida em um tipo de maçã e sorriu quando a
entregou para mim. Ele repetiu isso até que comemos um total de doze
frutas diferentes.

No momento em que terminamos, meu estado atual de 'idoso' havia
se transformado e eu estava jovem e forte novamente. Eu pulei para cima e
para baixo com alegria e riso. Ele estava sorrindo e eu podia dizer que eu o
estava divertindo com minha admiração infantil.

Jesus: "Bem, Erin, você precisava dessa força para a jornada. Agora, venha
comigo."

Ele pegou minha mão e me guiou em direção ao círculo de árvores. À
medida que nos aproximamos, as árvores se separaram em obediência para
criar um caminho. Embora o caminho fosse um pouco acidentado, estava
livre de obstáculos. Enquanto ainda estava escuro na floresta ao nosso redor,
a luz de Deus iluminou nossos passos enquanto caminhávamos. Olhei para a
escuridão e segurei Sua mão.

Eu: "Oh Senhor, isso tudo parece tão assustador para mim."

Jesus: "Sim, Erin, mas não se preocupe pois Eu tenho você. Eu estou com
você e Eu não deixarei seus pés escorregarem. Ao caminharmos juntos, você
ficará mais confiante em seus passos. Ao caminharmos juntos, você será
fortalecida ainda mais”.

De repente, senti qualquer medo que eu estava carregando evaporar
completamente. Tudo agora se foi, junto com minha dor. Eu estava andando
livremente e não carregava peso excessivo. Não havia mais nada para me
impedir para meus propósitos para o Senhor.

Eu de repente me senti confiante de que seria capaz de fazer tudo o
que o Senhor planejou para mim, mas agora sem qualquer questionamento.
Eu não tinha mais essas perguntas, pois agora podia sentir Suas respostas
em meu coração.

Enquanto caminhávamos juntos, fiquei emocionada com a minha
liberdade recém-encontrada. Lágrimas de gratidão alegre começaram a
escorrer pelo meu rosto. Fiquei incrivelmente emocionada!
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Eu: “Oh, obrigado, Senhor! Obrigada! Obrigado!”

Jesus: "Erin, Eu te chamei nos lugares desertos e você respondeu. Agora
você anda perto de Mim. Eu vou agora instruí-la em tudo o que você faz.
Mesmo que você seja mais odiada do que nunca por causa de Mim, você
está preparada para ir aonde quer que Eu a leve?”

Ele olhou para mim e sorriu.

Eu: "Oh sim, Senhor! Embora eu entenda que serei odiado ainda mais do
que já sou, estou tão pronto. Oh Pai, todos nós estamos tão prontos." Parei
e sorri para Ele. “Bem, na realidade, não estaremos realmente prontos até
que Você nos tenha equipado totalmente para estarmos prontos.”

Jesus: Ele parecia satisfeito com a minha resposta:

“Agora, Erin, olhe para frente.”

Naquele momento, tive uma visão horrível de um mundo
completamente vazio de Deus. Eu vi pessoas que nunca haviam prestado
atenção a Ele antes clamando por Ele. Eu vi pessoas feridas, sangrando e
com tanta dor. Eu também vi muitas pessoas más e todos eles estavam
amaldiçoando a Deus.

Enquanto eu examinava essa enorme multidão de pessoas, eu não
podia acreditar em toda a dor e sofrimento que eu estava vendo. Estava
machucando o meu coração. No entanto, eu vi três pessoas diferentes de
repente se iluminarem. Enquanto as suas iluminações me chamou a
atenção, só eu pude ver isso.

Eu: “Senhor, por que essas três pessoas agora estão 'brilhando' quando tudo
e todos ao nosso redor parecem tão vazios de Ti?”

Jesus: "Quando você vir isso, Erin, você deve ir até eles e consolá-los. Você
então testemunhará Quem Eu sou e o Reino dos Céus. Não se preocupe,
Erin, pois vou instruir você a cada passo do Meu Caminho."

Eu: “Senhor, serei realmente capaz de te ver fisicamente aqui comigo?”

Jesus: Sorrindo.

"Não, Erin, mas você saberá que eu estou aí com você. Eu a criei para
ajudar aqueles que precisam ouvir a Boa Nova mesmo durante tudo isso,
entendeu? Não se preocupe, Erin, como você não será a única a fazer isso
para os Meus propósitos.

"Considere-me como um general e que todos vocês são como meus
soldados. O general supervisiona, instrui e está sempre presente na batalha.
Também chamei anjos para ajudar você em tudo isso.”
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Ele sorriu para mim.

"Agora, Erin, isso é como você esperava?"

Eu: "Não... ah, sim... ah... ah, Senhor, eu realmente não sei o que eu
esperava. Eu esperava ajudar crianças, idosos e... ah, me perdoe, Pai, sinto
muito. Claro que estou feliz com qualquer coisa que você planejou para nós”.

Jesus: "Lembre-se de que Eu vim para você mesmo quando você estava no
seu pior. Lembre-se de que Eu vi algo em você que você não podia ver.
Lembre-se de que, apesar de todas as razões que você sentiu que não era
digna de receber minha graça, Eu ainda te salvei da destruição. Você
também deve fazer o que Eu mando e amá-los da maneira que você é
amada por Mim”.

Ele sorriu para mim.

“Agora você entende isso, meu pequeno pardal?”

De repente eu realmente percebi com todo o meu coração que eu faria
qualquer coisa que o Senhor me chamasse para fazer. Não só isso, mas eu
realmente queria fazer tudo isso para a glória dele, nunca a minha.

Eu: Eu sorri, mas eu realmente queria pular para cima e para baixo
novamente. "Oh sim, Senhor, eu realmente faço!"

Jesus: "Então vá, Erin! Eu estou com você em tudo o que você faz. Cure,
console e faça todo tipo de maravilhas em Meu nome. Dê testemunho disso
e do meu amor. Para aqueles a quem Eu te envio, lembre-se de que eles são
Meus. Agora venha.

Continuamos a caminhar por esta 'floresta' de pessoas em desespero.
Eu poderia dizer que tantas coisas terríveis aconteceram com tantas delas.
Eu me aproximei de Jesus enquanto caminhava.

Eu: “Oh meu Senhor, desta vez…” Mostrei todas as pessoas feridas ao nosso
redor. "... este tempo parece atual, como o momento em que estamos
agora."

Jesus: "Erin, você confia em Mim? Bonitos são os pés que espalham a Boa
Nova e seus pés são bonitos. Você lhes dará água refrescante. Pelo seu
toque e no Meu poder, você os curará e os encorajará.

"Você vai seguir e mostrar feitos incríveis através de Mim. Você estará
Comigo na causa da verdade. Enquanto sua espada for seu coração, a
justiça virá do Meu poder. Não se preocupe, Erin, pois nenhuma arma
forjada contra você prosperará, Compreende?"

Eu: "Sim, Pai, mas Eu sou apenas uma pequena mulher. Senhor, quem
somos nós para podermos fazer coisas tão maravilhosas enquanto estamos
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no meio de coisas tão terríveis? Enquanto eu realmente acredito que em
breve faremos tudo o que Você dizer, é tão difícil de entender
completamente.”

Jesus: Ele sorriu para mim e apontou para cima.

“Erin, olhe para as colinas!”

Olhei para as colinas no horizonte e de repente vi milhares, não...
MILHÕES, de anjos, muitos para contar. Cada um deles parecia guerreiro.
Cada um era forte e poderoso. Eu só sabia que eles obedeciam a Deus em
tudo. Eu só sabia que Deus havia enviado esses anjos para nos proteger e
que eles sempre obedeceriam a Ele.

Jesus: Rindo.

“Bem, Erin, como você pode ver, há muito mais anjos com você do que
inimigos contra você.”

Ele então olhou nos meus olhos com tanta confiança. Isso não é
surpresa, pois Ele realmente tem a confiança que somente o Rei dos reis e
Senhor dos senhores poderia ter.

Jesus: “Agora, não se preocupe!

“Deixa-Me te levar a onde você for e o que você for fazer.

“Logo você não vai parar para questionar nada disso, mesmo que..."

Ele sorriu enquanto me cutucava gentilmente.

"... você terá muitos pensamentos no começo. Eu lhe digo novamente,
Erin, não se preocupe! Agora, você está pronta?

Eu: "Sim, Senhor! Vamos!"

Caminhamos juntos na tempestade da batalha.

O sonho acabou.
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