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261 - Jesus, o Grato e o Mundo

Recebido Quarta-feira, 4 de outubro de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Enquanto eu agradeço por mais um dia, eu vou ser perfeitamente
honesto com Você aqui. Eu estou realmente esperando que em breve seja o
meu 'último dia' de eu ser como sou hoje... por favor, Pai! Eu tive
dificuldade em conseguir dormir na noite passada. Meu marido já havia
adormecido, então decidi encontrar algo leve para assistir na televisão... ou
assim pensei. Comecei a assistir a um reality show, bem, duas seguidas,
mas shows diferentes e ambos com a palavra 'donas de casa'.

Sim, eu sei o que você está pensando e sim, eu realmente sei melhor,
mas realmente não havia nada mais interessante e 'leve'. De qualquer
forma, não pude acreditar no que estava vendo e ouvindo. Foi tão chocante
para mim.

As mulheres nesses shows estavam cheias de ódio, ciúme, raiva e
cobiça, e eram incrivelmente lascivas. Foi tão triste que logo me vi falando
com o Senhor em voz baixa sobre isso.

Eu: “Oh Pai, por favor, ajude-os. Eles realmente não têm idéia do que está
por vir. Eles serão varridos em breve e não terão idéia do que os atingiu.
Mesmo que eles sejam tão ricos, eles realmente não têm nada que
realmente durará.”

Para minha surpresa, de repente ouvi Sua voz audível respondendo a
mim...

Voz de Jesus: “Erin, eles propositadamente escolheram este mundo sobre
mim e lá a recompensa é somente aquilo que você vê agora diante de você.
Eles terão sido 'pagos integralmente'.”

Eu: “Sim, pai, mas o mundo não sabe que Você está aqui. Eles não te
conhecem. Logo, e assim como eles odiaram você, eles também nos
odeiam. Eles vão matar todos nós se você não nos fortalecer em breve. Por
favor, proteja-nos da corrupção e imoralidade que está varrendo esta terra.
Eu sei que isso só vai piorar e piorar.”

Voz de Jesus: “Eu os chamei muitas vezes, mas eles continuaram a dizer
não a Mim. Enquanto continuarei a chamá-los, o tempo está se esgotando
para eles. Eles amam o mundo e é o ídolo deles.”
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Eram 1:23 da manhã quando eu finalmente desliguei a luz de leitura e
a televisão. Enquanto estava lá, comecei a pensar em como tudo mudou
tanto, especialmente recentemente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto,
mas chorei baixinho para não acordar meu marido. Eu não queria que ele
ficasse cansado pelo seu trabalho de manhã.

Apenas alguns minutos depois, algo incomum aconteceu, algo que
nunca aconteceu antes, especialmente quando eu ainda estava acordado.
Diante dos meus olhos, as imagens começaram a piscar facilmente uma
centena... não, centenas... de pessoas do meu passado que tinham a
intenção de me prejudicar. Havia até pessoas lá que eu me lembrava de
quando eu era muito pequena.

As imagens continuavam piscando, duas ou três por segundo,
durando apenas o tempo suficiente para eu reconhecer cada pessoa. Para
muitos deles, eu honestamente não consigo nem lembrar seus nomes, mas
me lembrei de cada um dos seus rostos.

O entendimento logo ficou tão doloroso para mim ver que eu estendi
a mão para cobrir meus olhos bem abertos. No entanto, as imagens
continuavam piscando diante de mim. Eu então tentei esfregar meus olhos
na esperança de pará-lo, mas isso também não funcionou.

Fiquei aliviada quando os flashes de todas essas pessoas que eram
tão cruéis para mim finalmente terminaram. Eu olhei para o teto e agora
estava tão acordada. Eu tentei relaxar, mas depois, e apenas alguns
segundos depois, os flashes da imagem começaram novamente.

Desta vez, os flashes foram de cenários da vida real de coisas feitas
para mim no fundo que eu nem sabia que aconteceu. Eu vi pessoas
enganando os outros e colocando barreiras para me impedir de receber
qualquer reconhecimento ou prêmios. Eu vi pessoas dizendo aos outros
porque eu não deveria ser promovido mesmo quando eles sabiam que eu
deveria ter sido.

Enquanto eu via os receptores argumentando que eu deveria ser
promovido ou premiado com base no meu nível de trabalho,
comprometimento e qualidade no começo, eu os via rapidamente concordar
com a outra pessoa que eu não deveria. Eu vi a outra pessoa, em seguida,
dizer-lhes mentir depois de mentir sobre o meu personagem. Foi doloroso
assistir e os flashes continuaram por algum tempo.

Depois de uma pausa muito curta, os flashes recomeçaram, mas
agora com um tema diferente. Eu vi tramas para minar o meu trabalho. Eu
vi pessoas tomando crédito pelo trabalho que eu fiz e, em seguida,
fazendo-me parecer um mentiroso por dizer que era o meu trabalho para
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começar. Eu vi pessoas inventando mentiras para atacar novamente meu
personagem.

Felizmente, esses flashes finalmente pararam. Isto não foi apenas
alguns flashes, mas milhares de flashes. Quando olhei para o relógio, notei
que apenas cinco minutos se passaram. Isso pareceu estranho para mim, já
que muitas informações deveriam levar horas para serem baixadas. Depois
de mais alguns minutos, eu de alguma forma sabia que os flashes não
continuariam.

De repente me senti fisicamente doente de tudo o que eu tinha
acabado de ser mostrado. Eu corri para o banheiro para vomitar, mas nada
saiu. Tão rapidamente quanto esta onda de náusea veio, ela começou a se
dissipar e finalmente desapareceu completamente. Voltei para a cama e
comecei a chorar novamente sobre o que eu tinha sido mostrado. Eu logo
caí em um sono muito profundo.

Sonho 1

Eu era jovem, forte e vibrante novamente. Eu não tinha certeza se
estava em meu estado glorificado (isto é, visitando desde o Céu
pós-arrebatamento) ou em meu estado transformado (isto é, ainda vivendo
na Terra antes do arrebatamento).

Enquanto eu de alguma forma tive a sensação de que eu ainda estava
em meu estado transformado e pré-arrebatamento, eu realmente não tinha
100% de certeza. No entanto, se eu fosse, tudo o que posso dizer é que as
coisas vão se tornar realmente horríveis antes de finalmente sermos
aceitos.

Eu estava em uma cidade que acabara de ser atingida por um
terremoto de proporções épicas. Vários grandes edifícios ficavam na minha
frente e eu podia ver centenas e centenas de escritórios expostos,
condomínios e apartamentos. Eu podia ver seus pertences. Foi surreal. Era
quase como se eu estivesse olhando para um conjunto enorme de casas de
boneca muito danificadas.

Rapidamente voltei à realidade quando as casas de bonecas não têm
pessoas gritando de terror. Uma mulher logo veio até mim por trás para me
pedir para ajudá-la.

Mulher rica: “Há várias pessoas presas no meu prédio. Ele entrou em
colapso. Você pode me ajudar? ”

Eu: Eu assenti sim. "Ok, eu vou segui-la."

Enquanto a mulher andava o mais rápido que podia, todos os
escombros e detritos do terremoto diminuíram consideravelmente. Eu podia
ver poeira no ar dos edifícios em colapso em todos os lugares. A poeira
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estava misturada com fumaça enquanto alguns dos prédios começaram a
queimar. A mulher parou e apontou para o apartamento dela.

Mulher rica: “É isso. Eu sei que há várias pessoas presas lá. Eu sei que
meu namorado está preso lá.”

Eu olhei para o complexo de apartamentos e poderia dizer que ele
continha unidades de luxo. O prédio tinha quatro andares com quatro
unidades por andar, 16 unidades no total. Todo o rosto do prédio fora
arrancado e parecia instável. Olhei de volta para a mulher e só então
percebi que suas roupas cobertas de poeira eram muito altas.

Olhei em volta e a devastação foi incalculável. Eu soltei um ar
horrorizada quando olhei para a área atrás do complexo de apartamentos
da mulher. Colinas enormes, cobertas de propriedades de alta qualidade,
haviam literalmente caído no mar. Enquanto a área parecia ser a Califórnia,
eu realmente não sabia exatamente onde eu estava.

Mulher rica: “Por favor, senhora, você pode impedir que este prédio se
desabe?”

Fiquei surpresa com o pedido bizarro dela. No entanto, quando olhei
para baixo, pude ver que minha roupa estava sem poeira e intocada.
Parecia que aqueles aqui agora sabiam sobre nós e nossas atribuições e ela
supôs que eu era "um deles", glorificado ou transformado. Eu me senti
desconfortável por ela sentir que eu pessoalmente tinha esse tipo de poder.

Eu: “Escute, só Deus pode impedir que este edifício se desabe, eu não. Eu
não posso fazer nada à parte Dele.”

Mulher rica:“ Bem, então, apresse-se e diga a Ele para fazer isso por
você.”

Seu tom era tão severo e rude que me pegou completamente de
surpresa. De alguma forma, senti que ela era uma daquelas pessoas que
nos odiavam, 'aquelas designadas por Deus'. Então ouvi o Senhor falando
comigo.

Voz de Jesus: “Você deve ir para o terceiro andar e salvar a família que
está lá”.

Eu me aproximei cautelosamente do prédio devastado, mas não
consegui ver ninguém. Eu comecei a orar quando cheguei ao prédio e de
repente fui capaz de ver o movimento com algo semelhante à visão
infravermelha. Isso era estranho, pois ainda estávamos em plena luz do dia.

Vi então dois adultos com seus dois adolescentes mais velhos
abraçados nos escombros do terceiro andar. Mais tarde, foi-me dito pelo
Senhor que o nome do homem adulto é Jason e o nome da mulher adulta é
Susan. Todos os quatro estavam tremendo e chorando. Eu liguei para eles.
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Eu: “Olá. Você pode me ouvir?

Jason chegou à beira da parede e olhou para mim. Eu acenei para ele.
Ele estava coberto de poeira e, compreensivelmente, parecia abalado e
distraído.

Eu: “Fui enviado para ajudá-lo.”

Jason: “Ok, mas não há como subir ou descer. Estamos presos aqui.”

Eu: Em voz baixa. "Bem, pai, agora seria uma ótima hora para uma
escada."

Assim que terminei de dizer isso, uma escada de metal de escape de
incêndio apareceu sobrenaturalmente. Eu reprimi um sorriso, pois não
queria parecer indiferente aos que me cercavam.

Eu: Novamente em voz baixa. “Obrigado, Senhor! Isso foi rápido.” Embora
eu fosse “pequeno”, sabia que tinha muita força e que poderia ajudar todos
os quatro a descer a escada. Eles estavam visivelmente abalados. Uma vez
que eles estavam caídos, Susan então se dirigiu a mim, mas os dois
adolescentes continuaram olhando para mim como se eu fosse uma espécie
de alienígena.

Susan: Oh obrigado! Muito obrigado. Eu não sei como você fez essa escada
aparecer, mas obrigado. ”

Eu: “Foi Deus e é Deus quem está resgatando você agora.” Logo ficou óbvio
que ela entendeu mal o que eu quis dizer com isso.

Susan: “Eu não sabia que Deus era uma mulher”

Eu: Desta vez eu não pude deixar de rir. "Não não não! Eu não sou deus. Eu
sou apenas um dos seus obreiros. Eu fui enviado por Ele para estar aqui por
você. Eu estou a serviço Dele e isto é somente para a Sua glória. Apenas
saiba que Jesus te conhece e está enviando mais ajuda. Ele está aqui com
você agora.”

Eu então me virei para a mulher que eu havia seguido e ela parecia
zangada comigo. Na verdade, ela agora estava extremamente irritada
comigo. Eu queria perder minha paciência com ela, mas senti o Senhor me
dizer para não reagir. Eu não fiz.

Eu: “O que está errado?”

Mulher rica: “Por que você levaria tanto tempo para salvá-los quando não
são ninguém? Você não sabe quem ainda está preso lá?”

Eu: “Eu não sei. De quem você está falando?”

Mulher rica: “'Nome da pessoa' está lá. Salve ele. Você precisa salvá-lo e
parar de desperdiçar seu tempo com essas outras pessoas. Ela havia
nomeado alguém famoso. No entanto, antes que eu pudesse tomar nota do
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nome desse homem, o Senhor apagou completamente seu nome da minha
memória.

Eu: Em meus pensamentos. “Senhor, eu deveria esquecer o nome deste
homem?”

Jesus: Também em meus pensamentos. “Sim, Erin. É irrelevante agora,
pois ele já se foi. Agora, esta mulher está realmente preocupada apenas
com o conteúdo do cofre deste homem, não ele. Ela precisa do que está
seguro e está tentando enganá-la para ajudá-la a chegar ao cofre.”

Eu: Eu falei com a mulher. “O homem de quem você fala já morreu. No
entanto, você realmente só se preocupa com o seu cofre e precisa obter os
itens de dentro. Estou certa?

A mulher instantaneamente ficou branca como um fantasma. Ela ficou
visivelmente abalada com o que eu acabara de dizer, tanto que não
conseguiu responder.

Eu: “Eu não fui chamado para ajudá-lo com suas ambições egoístas. Você
não pode ver que aqueles que ainda podem viver precisam ser salvos?”

Bem, isso acordou ela... sorrisos. Ela ficou furiosa e começou a me
xingar a plenos pulmões. Como quase tudo o que ela disse foi maldições e
descrições 'escolhidas' de mim, eu simplesmente vou deixar isso de lado.
Ela então se afastou de mim e subiu a escada. Assim que ela estava prestes
a alcançar o nível mais alto, os dois andares superiores dobraram-se sobre
os dois andares inferiores com um poderoso estrondo. Enquanto eu ouvia a
mulher gritar de terror, isso foi rapidamente seguido de silêncio... e poeira.
Ela agora estava sendo consumida pelo prédio.

Enquanto eu caminhava até os escombros do prédio, não pude
acreditar em meus olhos. Sentado no topo do entulho achatado estava o
cofre do homem. Senti o Senhor baixar a combinação para o cofre enquanto
eu subia para lá. Peguei o copo e usei a combinação. A porta do cofre se
abriu.

Olhei para dentro do cofre e pude ver várias peças de jóias de alta
qualidade, várias pilhas grandes de notas de cem dólares e uma pilha de
títulos para várias propriedades. Ao lado dessa pilha de títulos, havia uma
grande sacola transparente contendo uma variedade de chaves etiquetadas.
Os rótulos mostravam que as chaves eram para uma variedade de veículos
e propriedades.

Como havia muito para eu levar de uma só vez, foram necessárias
várias viagens para entregar esses itens a cada um dos quatro. Eu poderia
dizer que eles ainda estavam em completo choque sobre o que acabara de
acontecer. Então eu comecei a dar-lhes instruções que Deus tinha acabado
de baixar para mim.

6



Eu: “Jesus quer que você tenha todos esses itens, incluindo as chaves e
ações dos veículos e propriedades deste homem. Ele quer que você...”

Jason: Chorando. “Mas… mas… mas e se as pessoas acharem que
roubamos tudo isso? E se as pessoas pensarem que havíamos agido como
saqueadores?”

Por favor, note que eu removi o sobrenome e o nome da cidade em
Montana no que segue para proteger a privacidade da família. Então eu
senti a confirmação do Senhor de que eu deveria guardar isso para mim
mesmo.

Eu: "Seu nome é Jason R ...?"

Jason: "Sim".

Eu: Eu olhei para sua esposa. “Seu nome é Susan R…?”

Susan: “Sim. Nós somos os R…. ”

Eu:“ Veja a escritura no topo. Há uma ação em uma propriedade perto de
'Small Town', Montana. Agora, quais nomes estão na escritura para esta
propriedade?”

Jason: “Como isso poderia ser possível? Nossos nomes estão nessa ação!”

Eu: sorrindo. “Seus nomes estão em todas as ações e títulos que você está
segurando. Hmm, parece que esse homem estava segurando esses títulos
em seus nomes e em seu nome sem que você soubesse disso. Susan:
Gaguejando. “Mas… mas… mas como isso poderia ser? Obrigado! Quem é
você?”

Eu:“ Não importa quem eu seja. Por favor, não me agradeça, só agradeça a
Jesus. Eu não sou nada sem ele. Eu sou apenas o seu obreiro e tudo isto é
somente para a Sua glória. Agora, tudo isso é seu, incluindo o dinheiro, os
títulos e todos os outros itens.

“Como é Sua Vontade fazer isso, Deus vai agora entregar você à sua
propriedade em Montana com Seu poder sobrenatural. Lá, você será
assistido por anjos. Deus continuará a prover para você durante os tempos
de dificuldade. Seus anjos irão protegê-lo, não importa o quanto o mal
aumente. Você entende?”

Jason: “Não… quero dizer sim… hum, acho que sim. Embora eu realmente
não saiba como tudo isso acontecerá, vamos louvar Jesus continuamente
daqui em diante.”

Eu: Sorrindo. "Boa! Agora, vocês estão todos prontos?

Todos os quatro assentiram com a cabeça em concordância
esmagadora. Eu então vi uma porta sobrenatural aparecer atrás deles e
apontei. Eles se viraram e começaram a balançar a cabeça, incrédulos. A
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porta então se abriu. Enquanto tudo ao redor da porta era devastação
completa, nós não vimos nada além de paisagem de Montana bonita pela
porta. Nós também poderíamos ver uma casa de costume
inacreditavelmente bonita escondida na selva.

Enquanto todos estavam animados, ficaram ainda mais chocados do
que antes. Depois que cada um se revezou abraçando-me, fiz sinal para que
eles passassem pela porta aberta. Eles seguraram as mãos um do outro
enquanto atravessavam a porta. Uma vez 'em Montana', eles se viraram e
acenaram. Eu poderia dizer que eles ainda estavam descrentes.

Eu: “Agora, você tem muito pouco tempo para escolher se comprometer
totalmente com Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Você deve sempre
lembrar e entender que Jesus é Aquele que te salvou. Você deve sempre
lembrar e entender que Deus é Aquele que teve misericórdia de você e de
sua família. Agora, dê toda a glória a Jesus e sinta-se consolado no
conhecimento de que Ele conhece cada um dos seus nomes.

Todos concordaram com a cabeça e agora estavam chorando de
alegria. Eu poderia dizer que tudo isso estava lentamente afundando. Eles
acenaram para mim de novo e eu acenei de volta. Depois que a porta se
fechou, desapareceu completamente. Embora eu não conheça a história
dessa família, sei que Deus tem um plano para mantê-los seguros.

Olhei em volta e percebi que alguns outros "trabalhadores" estavam
agora comigo. Enquanto eu ainda não estava totalmente certo se nós fomos
glorificados ou transformados, eu notei que eles eram como eu... bem,
exceto os homens como eram homens, não mulheres... sorrisos. As
mulheres também estavam lá.

Nós nos reunimos e demos as mãos em louvor e graças ao Senhor.
Todos sentimos que tínhamos completado o que Deus nos havia enviado
para lá. Enquanto oravamos, a Terra começou a tremer ao nosso redor, mas
permanecemos no "chão sólido" e não ficamos abalados.

Ficamos parados ali em silêncio olhando a paisagem desolada, agora
tremendo violentamente, quando várias outras propriedades caíram no mar
e desapareceram. Não tenho certeza de quantos morreram naquele dia,
mas muitos morreram. Bilhões de dólares de propriedade foram
completamente destruídos.

O que essas pessoas haviam trabalhado por toda a vida foi destruído
em menos de uma hora. Enquanto continuávamos a orar, Deus moveu cada
um de nós, um por um e dois por dois, para diferentes áreas e para novas
tarefas ... O

Sonho 1 terminou
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um lugar de escuridão e eu não podia nem ver uma
pitada de luz em qualquer lugar. Eu segurei minha mão na frente do meu
rosto, mas não consegui ver. Eu toquei meu rosto e sabia que minha mão
estava lá. Comecei a entrar em pânico e clamei ao Senhor. Ele
imediatamente apareceu, banhado em luz quente. Eu corri até Ele e o
abracei com força.

Eu: chorando. “Senhor, eu estava no escuro. Aqueles flashes de imagem
que você acabou de me dar eram horríveis. Oh Pai, que vida miserável eu
levei. Não, que vida incrivelmente miserável eu levei. Por que você
permitiria isso, Senhor? Por quê?”

Jesus: “Erin, tudo isso foi permitido porque eu escolhi você. Eu mantive
você onde você estava porque eu escolhi você. Eu fiz isso para que você
aprendesse que trabalhar para homens não importa. Como um de seus
ex-chefes uma vez disse a você: "Qualquer um pode ser facilmente
substituído, incluindo você".

“Bem, Erin, estou aqui para lhe dizer que este homem é um
mentiroso.

“Para mim, você é de grande valor e valor. Eu registrei cada uma de
suas esperanças, sonhos e orações como eles são bons. Porque você
trabalha para mim, eu vou em breve retribuir mil vezes o que o inimigo
roubou de você. Enquanto você já é um cidadão aqui no Céu, você logo será
um 'trabalhador de campo' lá na Terra.”

Eu: “Senhor, o mal está se multiplicando. Costumava ser que 90% eram
bons e 10% eram maus. Agora parece que isso se inverteu. Agora eu sinto
que apenas 20% são bons e 80% são maus. Isso parece piorar dia a dia. É
muito triste.

“Eu gostaria de poder ensinar meus filhos de casa agora, já que as
coisas que estão sendo ditas na frente deles na escola são realmente
inapropriadas. Não há mais respeito, decoro ou boas maneiras. Coisas
horríveis são agora faladas sobre pessoas que não podem se defender. Na
esteira da tragédia, mentiras horríveis são ditas sobre os mortos.”

Jesus: “Erin, eu estou em você e você está em mim. Você não será
abalado. Eu vou te fortalecer. Eu estou aqui. Em breve você será minha luz
que brilha em um mundo que cresce mais escura com cada dia que passa.”

O sonho acabou
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