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301 - Deus e Os Tempos Vão
Se Tornando Mais e Mais Escuros

Recebido em 14 de setembro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado pela capacidade de acordar! Obrigado por outro dia.
Obrigado pelas promessas, Suas promessas, que nos apegamos no meio de
tudo. Nós temos lutado esta semana. Como toda a nossa casa está à beira
da mudança, estamos todos inquietos e incertos. Enquanto estamos
prontos, a esperança está começando a desaparecer.

Por favor, nos perdoe, Pai, mas só temos alguns meses para nos
sustentar. Estamos confiando totalmente em você para abrir a porta pela
qual podemos caminhar. Desde ontem, eu tenho estado sem comida sólida,
agora, por 40 dias. Senti em meu coração que isso era um símbolo de mim
como uma criança pequena na aventura de sua vocação em breve.

Eu sinto como se estivesse agora terminando minha corrida nesta
parte da minha jornada e que agora estou me movendo para a próxima
parte, uma fase sobrenatural. Durante este período de 40 dias, eu fiquei
muito doente se eu desviei de todos os alimentos que eu poderia tomar. Às
vezes, eu estava instável, tonto e eu estava frequentemente cansada, bem,
pelo menos no começo.

Eu simplesmente não conseguia digerir nada que eu estava
acostumada a comer e a doença eventualmente fez com que eu perdesse
todo o desejo e desejo por essas coisas. Duas outras coisas que são
estranhas também aconteceram durante esses 40 dias. Primeiro, eu sempre
tive um gosto amargo na boca. Em segundo lugar, cheirei coisas que
ninguém mais cheirava. Este era um cheiro estranho e ardente, algo
semelhante a torrada queimada, borracha ou metais.

Contrapondo esses odores duros estavam os cheiros de fragrâncias,
como flores ou especiarias fortes. Mais uma vez, nada estava presente e só
eu podia sentir o cheiro deles. Eu também experimentei períodos intensos
de agitação, dor, rigidez muscular e até contrair-se. Eu já tinha
experimentado essa última parte antes do início desses 40 dias.

Eu também me tornei mais emocional. Agora fico muito triste com a
perda de crianças ou idosos nas notícias. Também me apeguei a alguns dos
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pequenos animais do nosso quintal. Recentemente eu lamentei a perda de
um pequeno esquilo vermelho que chamei de “Patches”. Patches
costumavam me procurar várias vezes ao dia. Patches estava grávida e / ou
amamentando bebês e eu tinha gostado muito dela. Patches veio sempre
que eu chamei o nome dela. Ela comeu fora das minhas mãos. Então… um
dia… ela se foi. Liguei para ela por uma semana inteira, mas nada. Eu
acredito que ela se tornou presa de algo maior.

Até mesmo escrever sobre Patches traz de volta minhas lágrimas.
Felizmente, há três pequenos esquilos vermelhos que começaram a
aparecer pouco depois de Patches desaparecer. Eu gostaria de pensar que
estes eram seus bebês. Dois dos três agora vão até comer da minha mão.

Ano passado foi um dos meus mais brutais já registrados. Pai, por
favor, tenha compaixão de mim como eu ainda estou atordoado por tudo
isso. Tem sido difícil para o estômago e, como escrevo, o gosto na minha
boca é como o xarope de Ipecac. Enquanto eu não me lembro como eu sei
o que isso tem gosto, eu tive e é horrível. Eu acredito que poderia ter sido
quando eu era uma garotinha e eu tinha usado alguma linguagem
inapropriada em torno da minha avó.

Eu tive um pesadelo muito vívido e horrível na noite passada. Nesse
sonho, eu compraria uma propriedade de um ex-cliente que se transformara
em inimigo. Como pano de fundo, eu tinha feito um pouco de trabalho para
ela sem nenhum custo. Eu tinha até referido o marido para o trabalho que
ele tem atualmente como executivo. Eu tinha feito as ligações e escrevi
uma carta de recomendação em seu nome. Por que eles voltaram, eu ainda
não entendo até hoje.

Pai, eu fiquei tão agradecida quando você me acordou disso. Nesse
sonho, eu tinha habilidades de super-heróis. O Espírito Santo estava sobre
mim. Em um ponto, enquanto havia várias centenas de pessoas ao meu
redor, apenas quatro ou cinco foram economizadas. Foi tão frustrante.

o sub-sonho 1 terminou.

Eu tinha comprado uma propriedade grande e angustiada do
ex-cliente que descrevi acima. Eu decidi que meu primeiro projeto seria
remodelar a cozinha. Por nenhuma boa razão, eu liguei para o marido para
instalar a nova iluminação elétrica. Em vez de esperar que eu mostrasse
onde eu queria que a iluminação se acendesse, o casal usou um conjunto
extra de chaves que eu não sabia de nada para entrar e instalá-lo onde
queriam.

Quando cheguei, pude ver que o homem havia instalado a luz errada
no lugar errado. Então notei que ele havia deixado uma fatura pelo seu
trabalho para mim. Eu mandei alguém trocar todas as fechaduras para que
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as chaves não funcionassem mais. Eu então confrontei o casal e eles
ficaram instantaneamente e injustamente ofendidos.

Eu: "Sinto muito, mas me recuso a pagar por isso até que você tenha
consertado."

Mulher: "Você está sendo irracional, mas tudo bem, que assim seja."

Ela então acrescentou com um sorriso maligno. “Ah, sim, não esqueça
de todas as pessoas que vêm aqui para o festival. Está tudo bem ali no
contrato de compra de sua casa.”

Enquanto eu ia perguntar a ela de que festa ela estava falando, tanto
ela quanto o marido tinham corrido rapidamente. Fui a um gabinete e tirei o
contrato de compra. Eu procurei as letras miúdas para encontrar o que ela
estava se referindo. Bem, alí estava. Por alguma razão, parte da
contingência de venda e fechamento imediato da propriedade foi que eu
concordei em abrigar alguns de seus parentes por um fim de semana
durante algum festival.

Enquanto eu comecei a entrar em pânico, perguntei a mim mesmo 'o
quão ruim poderia ser?' Eu então preparei alguns dos quartos acreditando
que só haveria algumas famílias com algumas crianças mais jovens vindo.
Depois, passei muito tempo arrumando as principais áreas de estar,
incluindo a cozinha, a sala de estar e os banheiros.

No dia da sua chegada, percebi rapidamente que não tinha sido tão
cuidadoso nos meus preparativos como queria. Enquanto isso acabaria por
ser um problema relativamente menor, começou com eu percebendo um
pouco de poeira em alguns dos cantos. Meus problemas aumentaram
rapidamente quando abri a porta para cumprimentar meus convidados.

Para minha surpresa e desânimo, havia mais de 40 pessoas que
entraram. Fiquei então preocupado por um bom motivo, pois certamente
não planejava abrigar tantas pessoas. Embora a casa fosse grande o
suficiente para abrigar mais, eu apenas me preparava para a chegada de
duas famílias.

Depois de cumprimentar todas essas pessoas, comecei a correr pela
casa tentando limpá-la para acomodar o influxo. A casa acabou sendo muito
mais massiva do que eu imaginara. Era como um labirinto, semelhante a
um showroom de móveis maciço com várias vinhetas de sala.

Muitos dos quartos foram desatualizados e teve falta de lençóis. Para
aqueles quartos que tinham roupa de cama, eles estavam sujos de poeira.
Mesmo que os quartos eram imperfeitos, todos pareciam bem com ele até o
pôr do sol e era hora de comer. Eu percebi que não tinha comida suficiente,
então pedi mais. Continuei a correr da sala para a limpeza do quarto o
melhor que pude.
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Comecei a andar pela casa para checar meus convidados. Logo
percebi que havia outras portas que eu desconhecia e muitas pessoas
haviam entrado. Agora, eu fiquei completamente impressionado com a
quantidade de pessoas. No total, eu tinha contado que havia facilmente
trinta quartos para a casa, bem como algumas salas do porão. Apesar do
grande número de quartos, eu sabia que isso ainda era insuficiente para
todas essas pessoas.

À medida que a noite avançava, percebi que essa casa expandira
sobrenaturalmente para ser do tamanho de uma cidade pequena. Eu queria
verificar o perímetro, mas teria sido muito longo para percorrê-lo. Para
minha surpresa, havia um carrinho de golfe que eu poderia usar. Eu então
usei este carrinho de golfe para circular as costas da propriedade para que
eu pudesse encontrar o lugar que todas essas outras pessoas estavam
usando para entrar.

Não demorou muito para perceber que havia um portão aberto. Eu
então vi uma grande gangue de homens muito assustadores andando pelo
portão. Quando cheguei mais perto, percebi que eram membros de gangues
do MS-13. Eles olharam para mim e me observaram, mas ficaram na
entrada enquanto eu passava. Eu de alguma forma sabia que eles queriam
atirar em mim e que Deus estava impedindo-os de fazer isso. Eu estava
completamente sobrenaturalmente protegido!

Eu então dirigi para o topo de uma colina. Houve um grupo de
pára-milícia atirando em um intervalo alvo. Um deles me parou:

Homem: “Só para você saber, existem alguns membros de gangues
vendendo drogas disfarçadas de doces. Quando eles viram você vindo por
aqui para os fundos, eles decidiram vendê-los na porta da frente.”

Eu: “Obrigada.”

Eu então comecei a continuar dirigindo pela minha 'cidade da casa'. O
homem gritou para mim.

Homem: “O que você está fazendo? Você não pode ir por este caminho.”
Ele então apontou para frente. "Olha, há uma gangue de motociclistas
bloqueando o seu caminho."

Olhei para frente e vi que havia uma notória gangue de motoqueiros
em um bar na fronteira com o outro lado da minha propriedade. Eu orei e
decidi que precisava alertar as pessoas para não tomarem essas drogas
disfarçadas. Eu então atravessei um campo e encontrei outra entrada. Eu vi
paramédicos tirando as pessoas em macas.

Eu queria encontrar o traficante de drogas fazendo isso, então eu
dirigi um pouco. Logo encontrei uma visão muito perturbadora que jamais
esquecerei. Havia um homem vestido como um palhaço em uma bicicleta,
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rebocando um trailer de sorvete. A 'música familiar' do sorveteiro estava
tocando, atraindo todas as crianças para ele. Mesmo que eu ainda estivesse
longe demais para confrontar este homem, eu poderia ouvir
sobrenaturalmente o que ele estava dizendo para as crianças:

Garotinha: “Que tipo de sorvete você tem?”

Traficante de palhaços: “Bem, eu estou sem Sorvete, mas eu tenho algo
muito melhor... e é grátis. Eu tenho esse papel de doces para você.” Ele
então mostrou à menina uma tira de doces coloridos que pareciam bastante
atraentes.

Garotinha: “Mas eu realmente queria sorvete, não doce.”

Traficante de palhaços: “Uma vez que você come alguns desses doces,
será como se você pudesse pedir qualquer tipo de sorvete que você
gostasse e ter o quanto quiser.”

Garotinha: “Ok, obrigada.”

Ela então pegou o doce e foi embora. Então notei que havia uma fila
de outras crianças esperando para fazer o mesmo. Como essas crianças
estavam abaixo da idade da responsabilidade, eu sabia que isso ainda
precisava ser pré-arrebatamento. Eu tive que pará-lo. Quando cheguei mais
perto, ele instantaneamente ficou alarmado.

Traficante de palhaços: “O que você está fazendo aqui? Eu vou matar
você!”

Eu acenei a minha mão e ele instantaneamente parou seu
xingamento.

Eu: “Em nome de Jesus, eu ordeno que você vá embora”. Funcionou. Era
como se ele não tivesse controle de suas ações. Ele foi de bicicleta e se
afastou de mim o mais rápido que pôde. Voltei para a porta da frente para
falar com os paramédicos.

Eu: “Eu enfrentei o traficante de drogas. Ele agora foi embora.”

Paramédico: “O que você quer dizer? Esse traficante de drogas era apenas
uma pequena parte do problema. Há traficantes de drogas em todo o lugar
agora. Aqueles que você realmente precisa observar são as drogas sendo
distribuídas do seu porão. Isso é letal”.

Enquanto eu procurava em torno desse enorme complexo que era
uma casa muito menor, percebi que mal podia fazer qualquer coisa em
comparação com a enorme quantidade de crimes que estão ocorrendo
agora. Enquanto eu queria ajudar, eu estava quase sem poder. Enquanto eu
procurava, eu logo tropecei em uma sala maior que tinha doze chefes
nativos. Cada chefe tinha uma habilidade. Quando entrei no quarto, eles me
olhavam como se me odiassem. Um deles se dirigiu a mim.
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Chefe: "Eu vou desenhar a sua foto."

Ele se sentou para começar a desenhar, mas sua mão parou. Ele
chamou os outros chefes.

Chefe: “Este tem algo poderoso em volta dela. Eu não consigo desenhar
ela. Ore por mim para que eu tenha forças para atraí-la”. Embora todos
tenham começado a orar em uma língua que eu não conseguia entender, ele
ainda não conseguia me atrair. Então senti um chamado para orar
abertamente em línguas. Eu comecei a falar em línguas bem alto. Eles
pareciam entender o que eu disse e pareciam apavorados.

Chefe: “O que podemos fazer para consertar as coisas com os deuses?”

Eu: “Não 'deuses'… Deus. Arrependa-se e se afaste!”

Eles ficaram furiosos comigo e começaram a me amaldiçoar. Eu me
virei e orei algo e Deus instantaneamente fechou as suas bocas. Quando a
notícia foi divulgada, as pessoas começaram a gritar e fugir. Então orei a
Deus.

Eu: “Pai, perdoe-me por pensar que eu poderia fazer mais aqui. Eu estou
impressionado com quantos eles odeiam você. Eles me odeiam também,
embora eu esteja hospedando-os em minha casa. Eles amam seu pecado.
Eu estou doente, Senhor, realmente doente.”

O sub-sonho 1 terminou.

Jesus: “Erin, venha para cima.”

Eu estava sentado em um prado por um riacho que eu reconheci. Eu
vi isso muitos anos atrás. Na verdade, foi há 14 anos. era um lugar bonito.
Eu: “Oh Senhor, estou oprimida pelo meu sonho. Eu pensei que isso seria
gratificante. Havia tanto pecado e mal que eu tive dificuldade em
acompanhá-los. Eu queria que todos fossem embora. Eu não gostei deles.”

Então ouvi a voz de Deus. Sua voz era poderosa, mas reconfortante.
Nós imediatamente começamos a conversar sobre o sonho que acabei de
escrever. Esse sonho foi bastante desgastante, mais do que qualquer outro
sonho que tive.

Deus: “Erin, você verá muito mal, mas é apenas uma fração do Eu vejo. Eu
mostrei a você como será no final. Os demônios nos corações dos homens
serão agitados. O mal superará, em muito, o bem”.

Eu: “Mas, pai, algumas dessas pessoas são aquelas que reconheço,
algumas até da igreja. Eu não consegui ver muitas qualidades redentoras.
Meu Espírito Santo estava em plena atenção. Mesmo que isso não seja
como eu sou agora, eu tive muito pouca compaixão neste sonho.”
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Deus: “Eu sei, Erin. Você será levada para áreas onde você não terá uma
boa recepção. Você será odiada por causa de mim. Essas pessoas não tem
se humilhado. Às vezes, você será enviada apenas para estar presente e
esperar em Mim. Instruir-te-ei nos caminhos que deves seguir.”

Eu: “Oh Pai, tive ideias de que faria grandes coisas em nome do Reino, do
teu Reino, mas isto era perturbador e senti-me ineficaz.”

Deus: “Não, Erin, você será muito eficaz. Você só viu seus maiores
opositores em todos os quartos em que você entrou. Havia outros nos
quartos que testemunharam que você foi chamado por mim. Enquanto você
estava sobrecarregada pelo número de opositores, você enviou esperança
aos outros. É importante entender que a Minha Vontade envolve entrar em
batalha e que essas guerras não são bonitas.

“Enviei esse sonho para você para mostrar a progressão dos tempos
em que você está entrando durante o seu serviço. No início, será palatável e
você começará com cenários com os quais esteja familiarizado, aqueles que
você pode superar rapidamente. Lá você vai se preparar para o básico. Você
será um anfitrião gracioso que se rende a Mim e provê para seus
convidados... ou, devo dizer, aqueles que Eu lhe envio.

“Você então encontra mais e mais e mais. Como a noite ficou mais
escura neste sonho, o mesmo aconteceu com as áreas que Eu levei. Sendo
assim, Eu não tenho perdido ninguém, entendeu? Eles clamam por ajuda e
você é enviada para encorajá-los. Enquanto você não é seu salvador e você
não é Deus, a Minha presença estará em você e em você para que eles
saibam que Eu ouvi os gritos deles.”

Eu:“ Pai, eu não entendo. Isso tudo parece tão sombrio para mim.”

Deus: “Erin, cada grupo que você encontrou tinha alguém que gritou para
Mim. Para sobreviver, eles permaneceram em silêncio. Você está lá para
mostrar ações poderosas. Você estava livre para andar entre eles, não
estava com medo e não foi ferida.”

Eu: “Pai, eu podia ouvir seus pensamentos e o quanto eles me odiavam. Foi
horrível.”

Deus: “Eu entendo. Você ainda está querendo continuar?”

Eu: “Sim. No entanto, precisarei de cura e fortalecimento. Eu também
preciso me arrepender por acreditar em minhas próprias idéias de como
tudo isso será. Tudo isso me levou a ser uma 'Superwoman'. Estou com
vergonha de dizer isto em voz alta.”

Deus: Rindo.

“Oh Erin, você Me faz sorrir. Você se referiu a si mesmo como uma
criança que come alimentos leves como uma criança aprendendo a navegar.
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Embora isso seja verdade, você precisa saber que será como uma
guerreira do Meu exército, mas sujeita a Mim e enviada para os Meus
propósitos. Você vai curar os doentes e os corações partidos.

“Você vai mostrar poderosas ações e escalar uma parede. Sim, Erin,
você vai escalar uma parede! Você será o Meu vaso para Meus propósitos.

Você será o Meu Reino como Eu a designo. Você irá enquanto Eu te
guiar. Eu providenciarei para você em tudo o que você faz. Já está na hora
de você entender que nem sempre você vai gostar disso.

“Veja como seu relacionamento com os corvos mudou. Enquanto você
sempre desprezou os corvos porque teve más experiências com eles, agora
você gosta deles. Você até salvou um corvo ferido de morrer sozinho na
neve caída. Por sua vez, eu usei esses pássaros para avisar os animais ao
seu redor de predadores. Essas aves também perseguem esses predadores.
Como você está agora alimentando-os, eles estão lhe enviando presentes.”

Eu: “Eles estão?”

Deus: “Para esses corvos, seus dons são preciosos. Eles te mandam coisas
brilhantes e as jogam no chão ao redor da sua casa.”

Eu: Rindo. "Oh, eu pensei que isso era meus filhos soltando brincos,
moedas e clipes de papel."

Deus: "Não, Erin, isso é daqueles que você odiava. Enviei isso para você
como uma analogia para que você repensasse seus preconceitos sobre as
coisas ao seu redor. Elimine seus julgamentos, pois você não é juiz.
Deixe-me ser o juiz, entendeu? Isso significa ir livremente onde Eu te levo.
Quando você tem uma pergunta, é só pedir.

"Eu estou aqui com você. Deixe-me ser sua comida sólida. Deixe-Me
ser a sua fonte de água enquanto Eu trago a água da vida que preenche seu
vazio como Meu vaso. Eu te amo. Eu aceito o seu arrependimento e agora
vou torná-la nova. Você é uma nova criação em Mim e Eu estou satisfeito.
Você está pronta?”

Eu: “Sim, pai. Eu ficarei feliz em ir aonde você Me levar. Mesmo quando se
tornar assustador ou difícil, encha meu vaso e derrame água para aqueles
que estão com sede. Por favor, não me deixe nunca correr na frente de
Você. Por favor, não me deixe nunca ficar muito atrás de Você. Por favor,
deixe-me fazer a Sua vontade em todas as coisas. Deixe Sua vontade ser
feita na terra como está no céu. Eu quero muito ser uma Noiva digna de seu
Noivo.”

Deus: “Não se preocupe. Eu te amo. Tome coragem!”

O sonho acabou.
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