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317c - Trechos de
Uma Palavra Pessoal de Jesus

Recebido em 20 de janeiro de 2019

O que se segue é de outra palavra pessoal que tive com Jesus. Enquanto
eu mais uma vez removi as partes pessoais, ainda há muito a pena ler.
Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que você fez por nós! Obrigado por me conceder
outro dia, outro dia mais perto de estar com você no céu. Obrigado por
manter o poder em nossa casa como esta tempestade épica veio do
sudoeste. É uma nevasca. Eu estou lutando para chegar até você hoje. Eu
sinto uma dor toda e os ossos do meu pescoço estão rangendo. Isso é algo
novo e começou nas últimas semanas.

Pai, você sempre me pediu para ser honesto com meu estado de ser,
assim como para com você em tudo o que faço. Eu sou apenas grato Você
não me impressionou quando eu expressei minha mágoa no estado de tudo.
Você me ouviu choramingar, mas eu sou grato que você não desista de mim
e me deixe aqui para viver a vida sem você.

Pai, você é o levantador da minha cabeça e o amante da minha alma.
Eu amo você, pai, com tudo que sou. Quando penso em tudo o que você fez
desde o começo até o fim, fico admirado. Estou a poucos dias do final da
minha oitava e mais difícil ponte da minha vida ainda. É difícil acreditar que
vou começar uma nova ponte em breve. Eu também estou agora no sétimo
ano do dom desses sonhos em comunhão com você.

Estou tão agradecido, Pai. Temos tentado ficar otimistas como uma
família, mas tem sido difícil. Como o Senhor me disse há algumas semanas,
eu teria alguns relatórios médicos desfavoráveis. Ele estava 100% correto
(como de costume). Fui severamente desencorajado, pois minha condição
está diminuindo e não há nada menos que um milagre que mudará isso.

Vários meses atrás, meus médicos aqui me disseram que uma das
minhas cirurgias vem com um risco de perda de visão. Em resposta, eu
trouxe alguns itens que eu gosto de ver fora do armazenamento apenas no
caso. Ao escanear as áreas das minhas prateleiras, muitas vezes me sinto
compelido a orar pelas famílias desses itens. Eu me pergunto sobre suas
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origens e as gerações que vieram depois. Eu só sei que há uma boa história
por trás de cada uma das suas origens.

Minha pequena área devocional agora está cheia de coisas bonitas
como resultado. Estes são itens antigos, principalmente da França,
Inglaterra e Alemanha. Quase todos os itens são de porcelana ou faiança e
a maioria é lascada, rachada ou não está em condições de funcionamento.
Muitos não têm marcações ou histórico do item.

Quando se trata de porcelana e cerâmica, dado o quão frágeis eles
são, é sempre chocante que eles tenham chegado tão longe. Eu sorrio e
penso no meu quarto devocional a Deus como adorável. Mesmo que a
maioria das peças esteja quebrada, lascada e danificada, elas ainda são
adoráveis para mim. Eu sorri quando percebi que isso é uma analogia de
como Deus nos ama. Eu me incluo nessa mistura.

Ele olha para todos nós como Sua Criação, adorável aos Seus olhos,
mas danificado pela perspectiva do mundo. Aliás, só guardo esses itens na
minha pequena área devocional. O resto da casa permanece livre de itens
de desordem e antiguidade. Estes são relegados à minha pequena área
apenas. De qualquer forma, se eu der o meu próprio discurso sobre o
"Estado da União", seria assim..." Ainda estou avançando na esperança,
pois sei que Você, Deus, cumprirá todas as Suas promessas!"

Eu tenho estado tão triste ultimamente sobre todas as crianças que
estão morrendo. A morte de uma criança em particular, um assassinato
brutal, me incomodou ao ponto de eu chorar. Felizmente, o Senhor me
lembrou que Ele tem todas as crianças e eu não deveria me preocupar com
elas. Eu ainda sofro por aqueles que permanecem e choram embora. O
Senhor então me deu uma visão que me proporcionou tanto conforto.

Visão

Eu estava olhando por cima de uma grande área do parque. Estava
cheio de árvores, flores e borboletas. O clima estava absolutamente
perfeito. Quando olhei mais de perto, vi centenas de lindas crianças. Eles
estavam todos rindo e brincando. Para minha alegria, vi centenas de
bichinhos fofos. As crianças estavam se revezando brincando de perseguir
esses animais e depois a perseguição seria revertida. Havia tanta alegria e
riso vindo dessas crianças que saí dessa visão com um enorme sorriso no
rosto.

A visão terminou.

Oh sim, há algo que eu não descrevi antes. Quando estou no céu,
tudo é tão vívido e com cores que não posso descrever, pois não há
comparação terrena. Quando vejo uma visão como essa (ou quando tenho
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um sonho), isso é perfeitamente claro. É sempre uma decepção sair disso,
pois a Terra é tão... bem... cinza, por falta de uma palavra melhor, em
comparação. Oh, nós temos muito o que esperar no céu!

Jesus: “Erin, suba”.

Hoje, Jesus me encontrou exatamente onde eu estava. Nós
estávamos no arco entre a vinha e o bosque de aspen.

Eu: chorando. “Senhor, tudo isso é demais para mim. Estou triste. Senhor,
você nos abençoa, mas então o inimigo se lança. Um amigo nosso me
tratou como uma fraude e isso dói muito. Senhor, desde que eu era uma
garotinha, todos aqueles próximos a mim acabaram se voltando contra
mim. Além de meu marido, meus filhos e meus fiéis amigos no site, posso
contar com cinco dedos aqueles que nunca se voltaram contra mim e isso
dói. Minha própria família especialmente. E se você se virar também? E se
meus filhos se virarem? Eu ficaria sozinho. E se eu machucar os outros?
Senhor, e se…

Ele colocou o dedo na minha boca para me acalmar. Ele então me segurou.

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Está bem. Eu estou aqui com você e nunca vou
te deixar. Porque você me ama e fica aqui comigo, eu moverei o céu e a
terra em nome de você. O julgamento do mundo logo estará longe de você.
Não se preocupe, pois você não fez nada de errado. ”

Eu: “Senhor, estou realmente com medo! Este é Você aqui, certo?”

Jesus: “Erin, se eu não estivesse em sua vida, seus problemas seriam
diferentes. Pelos padrões do mundo, você teria sido abençoado
materialmente. No entanto, você teria tido uma doença cardíaca. Você teria
se concentrado em coisas materiais ao invés de mim. Bem, então, que tal
você e eu permanecermos neste curso e você continuará a dar sua vida a
Mim enquanto prosseguimos?

“Agora prometi a você há muito tempo que cuidaria de você, tiraria
suas roupas da prisão e libertaria você de seus captores. Eu te coloquei em
uma cadeira de honra na Minha mesa. Eu falo carinhosamente com você,
dando-lhe uma mesada regular. Eu cuido de você contanto que você esteja
aqui no mundo. Isso significa que eu também protegerei você dos
esquemas perversos do inimigo. Eles não prevalecerão contra você.

“Agora, Eu não me esqueci de você, Erin. Eu sei que você está
ansioso, mas, por favor, não fique.”

Eu: “Senhor, mas estamos congelados agora.”

Jesus: “Oh, Erin, me dê sua vida, suas finanças, seus filhos, seu casamento
e sua saúde. Sim, me dê seus animais também. Eu me alegro com você.
Fecharei as bocas dos ímpios contra você. Não permitirei que nada te
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prejudique. Erin, eu não vou! Este é um ótimo momento de mudança para
você. No entanto, será um momento de alegria para você. Você pagou cem
vezes mais do que aqueles fazendo mal e você não viu a justiça. No
entanto, você vai e muito em breve. Eu não esqueci tudo o que você passou
e agora Minha recompensa está comigo. Erin, eu estou aqui.”

Eu: Chorando. “Oh Senhor, por favor, me cure. Meus ossos estão quebrados
e esfregando juntos agora. Eu sinto muito, Senhor. Se você, no meu
aniversário, pudesse curar nossa casa e conceder a meu marido um
trabalho incrível? Por favor, Senhor?”

Jesus: “Eu disse que farei e Eu farei, mas Eu farei ainda mais. Aqueles que
vieram contra você se desculparão. Eu tenho algo para você. Eu te amo,
Erin. Agora, alegre-se! Alegre-se! Eu estou com você. Nenhuma arma
formada contra você prosperará. Eu tenho você. Não se preocupe. A porta
está prestes a abrir, assim como as comportas do céu. Haverá tantas coisas
que você será incapaz de contê-la.”

Eu: Rindo e brincando. "Ah não! É água como em uma inundação?”

Jesus: Rindo.

“Não, Erin, não é água comum… é Água Viva! Água viva, bênçãos e
milagres! Seus inimigos vão virar e ficar maravilhados. Eles ficarão
apavorados. Você ainda não viu o que você é para Mim?”

Eu: “É difícil quando estou com dor. Eu sinto muito.”

Jesus: “Eu estive com você por toda a sua vida e do seu marido. Vocês
foram planejados para ficar juntos por esse tempo. Juntos, você e seus
filhos estão comigo. Portanto, Eu te abençoarei. Eu tenho te escondido aqui
e logo você será trazida para fora.”

Ele levantou meu queixo.

Eu: “Obrigado Senhor!”

Jesus: “Eu me alegro com você.

“Erin, logo lhe darei os desejos do seu coração. Os ímpios estarão
impotentes contra todos vocês. Eu te amo. Você está em Meu favor.

“Aquele chamado ‘e não estão em Meu favor’ está prestes a ser
mostrado entre os homens. Seus inimigos ficarão aterrorizados.”

Eu: “Isto é você, Senhor, certo?”

Jesus: Rindo.

“Sim, Erin! Eu te amo!”

O sonho acabou.
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