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269 - Entrando na Batalha com
Jesus e os Oito Sinos

11 de dezembro de 2017

Comunhão…

Prezado Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e
amigos. Eu sou verdadeiramente abençoado. Pai, cada vez que escrevo
sobre algo "sombrio", logo descubro algo que aconteceu "ainda mais
sombrio". A perda é uma sensação tão oca. Deixa um vazio que só você
pode preencher. Enquanto eu esperava que eu testemunhasse para meu pai
um dia aqui na Terra, você tinha outros planos. Ao longo dos anos, aprendi
através dos meus testes e provações a não perguntar 'por que eu, Deus?'
e, em vez disso, pergunte "por que não eu, Deus?" A morte do meu pai
terreno é outro desses tempos.

Você está constantemente trabalhando em nossas vidas. Embora eu
possa nem sempre 'concordar' com o Seu tempo, eu percebi que tudo é
para a Sua glória e 'nosso tempo' só acontecerá no seu tempo designado.
Meu pai faleceu na terça-feira, 5 de Dezembro de 2017. Parecia que sua
morte foi um comentário muito triste em 'potencial não realizado, sonhos
desfeitos e esperança vaga'. Enquanto meu pai sabia como ser apreciado
por alguém de quem ele precisava de algo, ele então "desligava" e ficava
tão frio quanto gelo quando mais tarde se tornava "não mais útil" para ele.

Eu aprendi muito bem sobre esse mecanismo de sobrevivência que
ele usou em minhas relações com esse homem, meu pai terreno. No final,
apenas deixou os que o rodeavam feridos e procurando respostas.
Deixou-nos constantemente à procura de alguns sinais de vida e de amor
dele.

Quando mais tarde eu contatei sua viúva depois que ele morreu, as
respostas que me deram sobre sua morte apenas pareceram levantar ainda
mais questões. No entanto, eu não senti uma ligação de você para buscar
respostas, então deixei cair e guardei mais consultas para mim. Como a
vida dele era um mistério para nós, faz sentido que a morte dele fosse um
mistério para nós também.
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Em resumo, os detalhes que eu sei sobre as circunstâncias que giram em
torno de sua morte apontam diretamente para uma justiça divina que só
você poderia ter orquestrado. Enquanto eu sei que tudo isso é totalmente
conhecido por você, ainda é uma pílula amarga para eu engolir.

Oh Pai, por favor me conceda paz aqui. Eu realmente não tinha
palavras quando descobri a sua morte. Isso me afetou profundamente e
muito mais do que eu poderia imaginar. Enquanto eu não sentia quase o
mesmo nível de tristeza de quando eu perdi minha mãe há dois anos, ainda
doía, mesmo com a distância e falta de contato ao longo dos anos.

Por dois dias inteiros, eu estava basicamente no 'piloto automático'.
No terceiro dia, a dormência se transformou em uma profunda tristeza.
Quando mais tarde quis vir falar com você em minha cadeira devocional
sobre isso, a vida parecia "atrapalhar" e eu não conseguia. Em sua divina
misericórdia, você falou comigo enquanto eu continuava com o meu
"dia-a-dia".

Jesus: “Lembre-se, Erin, quando uma porta se fecha, várias portas se
abrem.”

Enquanto eu sei que isso é verdade, eu ainda estava entorpecido com
a tristeza para realmente permitir que isso acontecesse. Eu simplesmente
não queria andar por nenhuma porta aberta. portas naquele momento em
particular. Por aqueles dois dias, pelo menos, eu diria que até me senti
"congelada no lugar".

Jesus: “Erin, era a vez dele de ir.”

Embora eu saiba que o seu timing é sempre perfeito, ainda é minha
esperança que você o tenha chamado quando ele ainda estava vivo e em
coma. Embora eu não saiba o que Você tem reservado para ele agora, sei
que Você nos encontra onde estamos e que Seu amor nunca falha. Mesmo
que ele tenha nos abandonado, eu ainda rezo para que você tenha piedade
dele.

Após sua morte, comecei a pesquisar um pouco da história de nossa
família. Como eu fiz, logo me deparei com algumas informações sobre o
tratamento perturbador dos índios Osage. Isso foi permitido pelo governo
dos EUA por muitos anos. Isso ocorreu no início de 1900 e envolveu muitos
assassinatos, mas, na realidade, foi um genocídio sistemático de um povo.

Em resumo, os índios Osage receberam um pedaço de terra que
ninguém mais queria apaziguar. Por alguma razão, o chefe teve a visão de
incluir uma cláusula que dava aos seus habitantes direitos minerais para o
que quer que estivesse sob o solo.
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No entanto, tudo mudou quando enormes quantidades de petróleo
foram descobertas nesta terra e esta cláusula veio à tona. Enquanto isso
deu a essas pessoas uma grande riqueza a princípio, logo teria um preço
muito alto.

Na década de 1920, centenas e centenas de índios Osage foram
misteriosamente assassinados e centenas de milhões de dólares de sua
riqueza foram roubados. Foi uma história incrivelmente triste. Até ajudou a
gerar o FBI no que é hoje. Também foi fundamental para facilitar a
ascensão de J. Edgar Hoover no comando do FBI.

Esse engano, conforme permitido, se nem mesmo incentivado, por
certos ramos do governo dos EUA em relação aos índios Osage é uma
mancha horrível além da compreensão. Donald Trump recentemente disse
melhor quando comentou sobre o líder da Rússia ... 'Confie em mim… nós
não somos tão inocentes assim'. Bem, isso definitivamente se encaixa
nessa categoria.

Eu até acredito que o tratamento injusto do Osage tem sido usado
por Deus como mais uma medida dos EUA. Embora a restituição tenha sido
feita, isso foi apenas uma pequena fração do que eles realmente deviam.
Como as muitas vidas que foram perdidas podem ser trazidas de volta?
Verdadeiramente, somente o próprio Deus poderá trazer justiça a esta
situação. Eu simplesmente não posso deixar de sentir que esta é uma
medida maior dos EUA por Deus do que se poderia pensar, mas isso é
apenas meus pensamentos pessoais.

De qualquer forma, eu tive um sonho bastante interessante duas
noites atrás:

Sonho 1 - “Presentes na Partida”

Era hora de minha família e eu finalmente deixarmos uma certa área
em que estávamos hospedados. Embora não estivéssemos particularmente
perto de nenhum amigo ou família lá, ainda queríamos dar presentes
àquelas pessoas que tinham sido gentis conosco durante nosso tempo lá.
Fomos às compras e compramos itens que sentimos que significariam algo
para cada um deles.

Em seguida, aproveitamos para escrever notas individualizadas para
incluir em cada um desses presentes. Cada vez que distribuímos um desses
presentes, pedimos ao destinatário que esperasse até que tivéssemos saído
da área antes de abrir o presente. Por alguma razão, era importante que
eles não abrissem nenhum desses presentes até depois que saíssemos da
área.
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Quando finalmente terminamos de distribuir os últimos presentes,
chegou a hora de nos despedirmos da área, uma área em que passamos
tanto tempo. Embora todos estivéssemos um pouco tristes quando nos
afastamos, Nós também estávamos muito animados sobre aonde
estávamos indo.

Sonho 1 terminou.

Tive outro sonho na noite passada que me deixou de joelhos esta
manhã. Esse sonho foi simplesmente incrível! Você me chamou para
escrever esse sonho também.

Sonho 2 - "Indo para a Batalha com Jesus e os Oito Sinos"

Eu estava em completa escuridão quando ouvi o som de um poderoso
sino tocando oito vezes. No último golpe do sino, uma luz de repente
brilhou sobre nós de cima. Esta luz iluminou todo o nosso entorno. Para
minha surpresa, um vasto exército estava lá comigo. Eles estavam todos ao
meu redor. Eu era um dos muitos e estava várias filas atrás da fila da
frente.

Agora que eu estava em 'The Light', notei que todos nós estávamos
preparados para a batalha:

● Nós estávamos vestidos com a mais incrível armadura branca

● Cada um de nós estava montado em cavalos com asas

● Nós éramos todos fortes e em forma ... para mulheres, comparável

a Mulher-Maravilha e, para homens, comparável a Thor, mas com
melhores físicos do que isso ... além de comparação, realmente

● Nós não éramos soldados ou tropas terrestres, mas mais como um
exército de guerreiros

● Cada um de nós tinha um lugar específico que Deus havia
designado para nós, junto com um plano especial de “ajuste
personalizado”.

Havia também milhares… não, milhões… de anjos nos cercando.
Quando olhei ao redor, notei que nossos três filhos e nossas duas filhas
também estavam lá conosco. Todos nós estávamos tão animados e
aguardando o comando de Deus.

Enquanto havia milhares de nós que compunham este vasto exército,
foi só então que notei a parte mais emocionante. Houve Jesus! Ele estava
na frente e de frente para nós. Eu nunca vi Jesus parecer assim antes! Eu
fico arrepiado enquanto escrevo isso, pois Ele realmente parecia o mais
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incrível comandante da história, mas se multiplicou um milhão de vezes e
de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras. Ele parecia
tão forte em sua armadura completa que, mesmo sozinho, pareceria
invencível até para o exército mais massivo do mais forte dos inimigos. Ele
segurava um cetro na mão e sentava-se confiante em seu lindo cavalo
branco. Ele olhou para nós com um propósito em seus olhos. Um regimento
de Seus arcanjos mais poderosos flanqueava-o de ambos os lados.
Enquanto Ele brilhou como o sol, nós ainda pudemos contemplar Sua
magnificência. Lágrimas de alegria começaram a se formar quando olhei
para essa visão incrível.

Eu ouvi um comando sendo gritado e então o som de mil sinos
pareceu soar de uma só vez e em perfeita harmonia. Quando o toque
ecoou e desapareceu, foi substituído por uma música de batalha crescente
e grandiosa de um coro celestial. Tudo isso foi acompanhado pela música
mais inspiradora que já ouvi.

Jesus começou a gritar ordens para nós. Braveheart parecia uma escoteira
em comparação ... sorrisos. A incrível autoridade em Sua Voz simplesmente
não pode ser medida. Apesar disso, de alguma forma não era de todo
assustador para nós, mas era incrivelmente reconfortante, em vez de saber
que tínhamos o supremo Comandante Supremo, Um que nunca pode falhar.

Jesus: em voz alta “Agora você seguirá em frente comigo e eu estarei em
sua liderança em todos os momentos. Você não deve envolver o reino
demoníaco que logo se separará na sua frente. Você deve deixar qualquer
compromisso com os reinos demoníacos para o meu exército de anjos.

“Eu te guiarei através da escuridão e você curará os doentes, dará
esperança ao cansado e força aos sem poder. Você vai escalar uma parede
e pular sobre objetos que teriam sido impossíveis para você pular antes
agora. Enquanto eu chamo cada um de vocês 'Meu amigo', cada um de
vocês será agora 'Meu guerreiro'.

“Não tenha medo de fogo ou fumaça. Não tenha medo da terra
tremendo ou do chão se partindo. Você agora foi fortalecido do alto. Você
foi preparado por um tempo como este.”

Um anjo então nos orientou a olhar para trás de Jesus. Até esse
ponto, Sua presença havia feito com que nem tivéssemos percebido o
perigo que estava por trás dele. Na fumaça negra e fogo lá, nós
poderíamos ver regimentos de seres demoníacos parados como uma
parede. Seu único propósito era nos impedir de ir aonde Deus havia
chamado cada um de nós para ir.
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Eu agora estava cheio de uma força que simplesmente não consigo
nem começar a descrever. Quando me inclinei para dar tapinhas no lindo
cavalo em que estava, percebi então que cada cavalo e cavaleiro de algum
modo já se conheciam como se tivessem se conhecido por toda a vida.
Cada par formou um time perfeito. Eu conhecia meu cavalo e meu cavalo
me conhecia. Uau!

Ao dar um tapinha no meu cavalo, percebi que seriam as melhores
raças e altamente valorizadas na Terra. Cada um dos cavalos que
estávamos montando era assim. Nossos cavalos usavam uma armadura
brilhante que combinava com a nossa. Os cavalos tinham casacos como
seda e todos tinham crinas trançadas tão intrincadas que só poderiam ser
trançadas sobrenaturalmente.

Jesus: em voz alta “Agora, você não deve ter medo como eu estou com
cada um de vocês. Eu irei antes de você em tudo que você faz. Agora vou
remover tudo o que está diante de você com um único grito”.

Só então ouvi o grito de batalha mais inspirador que já ouvi. Esse
grito era um múltiplo incontável de admiração por qualquer grito de guerra
produzido até mesmo nos filmes mais épicos. Pai Deus mesmo estava
gritando como um trovão do céu. A fumaça negra, o fogo e os demônios se
dividiram instantaneamente em dois e um enorme caminho se formou bem
no meio.

Observei então como os anjos formavam uma linha impenetrável em
ambos os lados do caminho, a fim de conter qualquer um dos demônios
que ousassem nos atacar. Jesus então sinalizou para nós segui-lo através
do meio das nuvens escuras que estavam em ambos os lados de nós.

À medida que avançávamos nesse cenário de batalha, cada um de
nós seguindo o exemplo de Jesus, mais uma vez ouvi a Voz de Deus gritar.
Em um instante, cada um de nós foi levado para onde Ele queria que
fôssemos. Cada um de nós logo saberia para o que fomos feitos. O próprio
Deus cuidou de todos os detalhes. Ele tinha um plano especial para cada
um de nós.

Sonhe 2 terminou.

Oh Pai, obrigado! Este sonho me cortou o meu núcleo, mas da
melhor maneira. Esse sonho me deu tanta esperança que não posso nem
quantificá-lo, certamente não aqui na Terra. Oh obrigado, pai, obrigado!

Jesus: “Erin, suba”.

Eu me encontrei em uma campina cheia de belos cavalos, cada um
mais impressionante do que os melhores cavalos da Terra. Eles estavam
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jogando e se revezavam correndo um atrás do outro. Embora isso seja
difícil de explicar, enquanto eles não eram selvagens, eles eram
completamente livres. Eles estavam mais do que felizes em simplesmente
servir a Deus e amá-lo.

Enquanto eu era ainda menor em comparação com esses cavalos
magníficos do que eu teria estado na Terra, ainda parecia absolutamente
normal. Esses cavalos eram tão lindos. Enquanto eu estava lá
admirando-os, um desses cavalos incríveis se aproximou de mim. Para
minha surpresa, o cavalo então se abaixou. Eu de alguma forma sabia que
eu deveria dar uma volta.

Eu ri com alegria enquanto eu ansiosamente pulei. Ele correu para
uma área montanhosa e depois seguiu para o topo de uma das colinas.
Uma vez no topo, pude então ver abaixo este belo vale de cavalos.
Enquanto alguns tinham colares de flores ao redor deles e outros tinham
adornos diferentes, cada um deles era igualmente bonito.

Enquanto eu me sentava neste cavalo perfeitamente musculoso e
bem cuidado, não pude deixar de ficar espantado com o imenso poder,
amor e graça de Deus. Embora estes fossem cavalos tão lindos, eu logo me
assustei com o pensamento de que isso fosse apenas a menor fração do
que Ele criou. Eu orei a Ele com lágrimas de absoluta alegria.

Eu: Chorando com ... bem, pura alegria. “Oh Pai, obrigado por me trazer
aqui. Obrigado, Senhor, por esta promessa do Céu!

Inclinei-me e abracei o pescoço do cavalo. Só então ouvi o som
familiar da risada bem-humorada do Senhor. Eu me virei e lá estava Jesus
sentado em seu próprio cavalo.

Jesus: sorrindo. "Bem, Erin, você é muito bem-vinda."

Quando ele trouxe o cavalo ao lado do meu, os dois cavalos se
cumprimentaram com seus narizes.

Jesus: rindo.

“Então, Erin, vejo que esses cavalos encantam você.”

Eu: “Oh sim, Senhor. Eu estava tão triste quando ouvi falar dos cavalos que
foram queimados na Califórnia. Tem sido tão difícil para mim ouvir essas
reportagens. Foi ainda mais difícil ouvir as histórias dos treinadores que
amavam esses cavalos. Muitos dos cavalos que morreram eram seus
favoritos e eram muito amados.

“Esses cavalos tinham confiado em seus treinadores de tal forma que
até decidiram ficar em suas barracas pensando que seriam mantidos
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seguros por eles lá. Esses cavalos decidiram ficar em suas barracas em vez
de correr para evitar os incêndios futuros. Foi uma decisão fatal!”

Jesus: “Oh Erin, se eu me importo com o menor pardal que cai, eu
também não ligo para os cavalos que caem? Olhe a sua volta. Eles são
livres. Não há chamas, nenhuma mão cruel do homem e nenhuma
preocupação com a idade. Aqui eles são jovens, fortes e alegres. Conheço
cada uma de suas histórias e suas jornadas. Erin, conheço cada um desses
cavalos.”

Eu: comecei a chorar de novo. “Oh Senhor, obrigado! Estou tão feliz que os
animais estão vivos aqui no céu. Muitos pregadores têm pregado que os
animais não têm alma e, portanto, não têm lugar no céu.”

Jesus: “Hmm… e onde está escrito? Isso nunca foi escrito em Minha
Palavra. Essa é uma tática inimiga usada para remover ainda mais a glória
de Deus, contida em Sua promessa de que o paraíso é o paraíso.

“Eu não me importo com o Meu cavalo? Deus não criou este cavalo?
Ela é uma amiga para Mim e Me segue mais perto do que a maioria dos
que na Terra afirmam Me conhecer. Quando você está se sentindo para
baixo, quem envia seus animais para consolá-lo e "lamber suas feridas"? É
o pai da mentira que faz isso por você? Não!

“Aqueles que pregam que esses animais estão puramente lá para
seus propósitos, para que eles possam tratá-los tão abusivamente quanto
eles quiserem, estão fazendo isso para tentar remover sua culpa. É
simplesmente condenar demais um homem perverso que abusa de seus
animais acreditar que esses animais que ele abusa em segredo podem até
ser um tipo de ordem de hostes angélicas criadas por Deus como uma
medida para eles.

“Eles argumentarão então que, porque não está claramente indicado
em Minha Palavra, eles podem fazer a estes animais como bem
entenderem. Bem, eles não ficarão surpresos ao descobrir que esses
animais também foram usados como uma medida para esses homens
perversos?“

E o malvado Balaão? Ele estava tão ocupado batendo em seu burro
que não conseguiu ver o anjo que foi enviado. Depois de bater na sua
jumenta pela terceira vez, o jumento recebeu a habilidade de falar.

“Você deve sempre ter cuidado com aqueles que não refletem o
caráter do Deus vivo. Este é um aviso para aqueles que se inclinam ao mal.
Quantas crianças ou idosos ficaram aborrecidos com Deus porque seus
amados companheiros com pêlo ou penas haviam passado e então
receberam essa falsa pregação?
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“O inimigo então rapidamente apressa-se para 'consolá-los' dizendo:“
Ah, sinto muito pelo seu animal. Lamento que seu animal não seja
importante para Deus e não tenha alma. Apenas lembre-se…

'uma vez morto, sempre morto'.

”Erin, isso não reflete o caráter de Meu Pai ou Eu, mas serve apenas
aos propósitos do inimigo.”

Eu: “Esse é o mesmo tipo de pessoa que prega? , sempre salvo "e depois
usar isso como seu raciocínio para se comportar da maneira mais perversa
sem medo de consequências ou qualquer consideração pelo que o
comportamento deles fará aos outros?"

Jesus: “Sim, Erin. Parece que essas pessoas preferem tirar trechos da
Minha Palavra fora de contexto para usar isso para se exaltarem acima dos
outros. Essas mesmas pessoas, então, propositalmente ignoram os muitos
lugares em Minha Palavra que falam sobre amar a Deus com todo o seu
coração, alma e mente e amar seus vizinhos como eles se amam.

“Tal como acontece com tantas coisas, isto também é um indicador e
uma medida. Enquanto essas pessoas distorcem as Minhas Palavras para
seu próprio benefício, elas nunca enganam a Deus, apenas a si mesmas.
Tudo é visto, tudo é medido e nada é esquecido pelo Meu Pai que se senta
em Seus Tribunais. Agora, Erin, vamos falar sobre o seu sonho da noite
passada.”

Eu: “Sim, Senhor! Estou tão empolgado com tudo o que me foi mostrado!
Isso parecia tão real e tão encorajador. É difícil para mim imaginar que eu
poderia ser assim, especialmente como estou me sentindo hoje. Como você
sabe, pai, acabei de perder meu pai terreno e, como resultado, não tenho
me saído bem nos últimos dias. Eu não gosto mais do 'mundo' e estou
realmente lutando com tudo isso. ”

Jesus:“ Erin, você continuou a correr atrás de Mim.”

Ele sorriu e me cutucou.

“Você até me perseguiu até que eu peguei você. Apenas lembre-se
de que fui eu quem te chamou para começar.

“Agora conheço as origens de cada pessoa. Cada um! Eu vi todas as
injustiças contra os inocentes e tudo o que os ímpios acreditam ter sido
feito em segredo. Tome conforto em saber que Aquele que governa a Terra
é maior que o mal que está sobre a Terra. Como também está escrito:
maior é Aquele que está em você do que aquele que está no mundo.

“Agora, seu tempo está chegando ao fim onde você está atualmente.
Eu chamei você e sua casa para um maior serviço. Você tem lutado muitas
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batalhas e, através de cada uma, e embora esteja cansado agora, você
ainda coloca todas as suas esperanças em mim. Erin, você pegou sua
antiga Bíblia hoje cedo.”

Eu: “Sim, Senhor. Esta bíblia em particular é geralmente muito difícil para
eu aprender. Está desgastado, as páginas estão esfarrapadas, as passagens
estão marcadas com linhas e eu escrevi tantas datas nas margens, datas
cheias de dor. Eu havia comprado essa Bíblia em 2004 e ela tem sido minha
companheira desde então.

“Você falou comigo através das páginas desta Bíblia. Eu fui tão
abençoado por suas palavras contidas dentro. Quando eu estava de joelhos
esta manhã, abri esta Bíblia para 2 Samuel 22. Então notei que eu havia
sublinhado 51 versículos. Lembro-me de recitar cada um dos versos
sublinhados para você.

“Eu também havia escrito 22 datas separadas, cada uma escrita
como marcadores separados. É uma canção de louvor de David, mas, para
mim, é mais um grito de guerra. Oh Pai, para mim, este é o grito de guerra
de um guerreiro! Até me deu força quando quis morrer.

“Eu me lembro de tanto querer ser como o rei Davi. Eu queria ter o
mesmo amor que ele tem por você. Ele até dançou diante de você, Senhor.
Ele dançou diante de você e nunca teve vergonha de fazê-lo. Oh, como eu
queria um amor por você como o dele!”

Jesus: “Bem, Erin, eu quero que você leia isto novamente. Este é um
decreto de batalha. Estas são diretivas daquilo que será. Tu és minhas
testemunhas do reino dos céus. Enquanto você não é uma das "Duas
Testemunhas de Jeová em Jerusalém, você ainda vai aonde eu te enviar".

Você também montará um cavalo. Ele então sorriu e gentilmente me
cutucou.

“Como você sabe, Eu recentemente adquiri alguns belos cavalos da
Califórnia.”

Eu sabia que Ele estava falando especificamente sobre os cavalos que
haviam morrido recentemente nos incêndios na Califórnia. Ele estava me
consolando novamente. Assim que Ele terminou de dizer isso, eu
imediatamente ouvi todos os cavalos no vale fazendo sons tão semelhantes
quanto cavalos podem fazer para torcer por Jesus. Eu não pude deixar de
rir enquanto todos se curvavam para Ele agora. Digno de todo louvor o
nosso!

Eu: sorrindo. "Vamos andar de cavalos a partir de agora, em vez de outras
formas de transporte?" Ele sabia que eu estava brincando.
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Jesus: rindo.

"Bem, eu nunca disse que você só vai andar em todos os lugares a
cavalo, certo?" Eu então ri.

“No entanto, o que eu digo é que você virá como um vasto exército
das Portas do Céu... e em qualquer forma de transporte que Eu julgue
apropriado para a ocasião.”

Nós dois rimos.

“Agora, até agora, você teve muitas mais perdas nesta vida do que
você teve ganhos. No entanto, eu te digo a verdade... Eu vou restaurar
tudo o que o inimigo roubou. O que foi perdido será encontrado. Você irá
aonde Eu te enviar em Meu Nome. Você vai mostrar habilidades
impressionantes como Eu estarei com você.

“Agora, Erin, alegre-se! Todos vocês que verdadeiramente Me amam,
alegrem-se, porque o Reino dos Céus está próximo.

“Oh sim… recentemente enviei uma 'neve azul' para você novamente.
Esta foi a sua primeira nevada 'real' da temporada de inverno. Eu tinha
enviado isso para você para lembrar que, embora você esteja desanimado,
não seja. Eu estou com você e irei antes de você em suas batalhas. No
entanto, também estou ao seu lado e tomei sua retaguarda. Eu também
estou em você.”

Eu: Sorrindo.

“Obrigado, Senhor, mas você está acima de mim também?”

Jesus: Rindo. “Sim, Erin, claro! Agora, regozije-se e se consolide. Ele
sorriu com tanto amor e olhou nos meus olhos. Meu coração pulou de
alegria!“

“Prepare-se, Erin! Agora é a hora de se preparar! Eu te chamo de
'amiga'!”

Ele estendeu a mão e me abraçou. Eu o abracei de volta e nunca quis
deixá-lo ir... como de costume.

O sonho acabou.
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