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322 - Jesus e Nada Podem Parar o Filho

Recebido em 25 de fevereiro de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
pela minha família, amigos e aqueles que estão perdidos, mas logo te
encontrar. A cada dia que passa, o mundo ao nosso redor fica mais frio. A
notícia é difícil de digerir à medida que o mal cresce. A verdade parece
agora fora de moda. Eu sempre achei que existe um bem genuíno entre as
pessoas, mas, na verdade, isso parece estar desaparecendo rapidamente.

Não há mistério maior do que você. Você é infinitamente perfeito em
todas as coisas. Embora não possamos entender Seus caminhos, sei que
correr na direção oposta, chutando e gritando, é fútil. Sinto muito, Pai, às
vezes questiono Seus métodos, embora eu veja que Seus caminhos são
sempre perfeitos. Uma pequena gota de água pode causar um efeito de
propagação generalizado que pode durar para todo o sempre.

Passei algum tempo lendo recentemente sobre um dos meus artistas
favoritos. Ele tem sido uma das maiores influências na minha criatividade.
Ele ganhou mais popularidade no que é chamado de "Rugidores dos anos
20" da América, a Idade de Ouro entre 1920 e 1929. A riqueza da América
havia dobrado durante esse período. Pela primeira vez, mais americanos
viviam em cidades do que em fazendas.

Cadeias de lojas agora traziam a mesma mercadoria pela terra. Rádio
e outras propagandas trouxeram tendências para música, dança e até
gírias. Algumas mulheres balançavam os cabelos, usavam saias curtas,
bebiam, fumavam e ficavam sexualmente livres por causa dos dispositivos
de controle de nascimento que agora estavam disponíveis. Essas mulheres
eram comumente chamadas de "flappers".

Agora estava se tornando moda "ser livre". Era o alvorecer da rebelião
e tudo estava mudando. Foi triste porque o medo se espalhou, junto com o
ódio. A parte triste foi que os judeus estavam sendo traídos durante esse
tempo por seus aliados. Isso foi mantido em segredo, e a maioria não sabia
que isso estava acontecendo. Os EUA estavam passando por tantas
mudanças que os problemas mundiais desapareceram.
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Eu vejo que esta rebelião está novamente aumentando hoje. Eu posso
até ver nas filas de check-out na mercearia. Vejo pessoas impacientes
lançando maldições sob sua respiração, mas ainda assim apenas alto o
suficiente para serem ouvidas. Eu experimento isso com bastante
frequência, pois as pessoas não sabem mais como esperar pacientemente.
Eles não estão entendendo mesmo quando obviamente não é culpa dos
clientes à nossa frente ou do caixa.

E aqueles que dirigem carros como se fossem armas? Há tantas
pessoas que não deveriam estar dirigindo. Eles buzinam, xingam e põem
em perigo os outros em sua raiva. Embora esse comportamento deva ser
inaceitável, o inimigo geralmente usa esses veículos enormes como armas.
Isso acontece com tanta frequência que quase não é mais abordado nas
notícias. A notícia me deixa tão doente agora que apenas balanço minha
cabeça e rezo.

Houve também a minha recente viagem a um hospital para mais
testes. Havia tanta gente doente e tossindo, mas ninguém colocou uma das
máscaras disponíveis para impedir que ela se espalhasse. Claramente, essas
pessoas doentes estavam sendo habilitadas a espalhar doenças até mesmo
para os mais vulneráveis, as crianças pequenas e os idosos frágeis. Eu
estou apenas continuamente espantado com a frieza dos corações se
espalhando pela terra.

Uma pergunta continua aparecendo. Por que a verdade é tão fora de
moda nos dias de hoje? Bem, eu sei a resposta. É porque a verdade corta o
coração de um assunto, especialmente quando os fatos o apóiam. A
evidência é então reunida que apóia esta verdade. O problema é que as
pessoas não gostam mais da verdade. Eles não gostam disso porque a
verdade lança luz sobre as trevas e expõe o mal. Felizmente, nós, o breve
exército de Deus, estaremos equipados com a espada da verdade.

Estou tão animada para ver isso e fazer parte disso. Oh, como eu
anseio estar nesse número. Eu precisarei ser fortalecida, entretanto como é
tal uma luta para assistir os EUA desmoronando. Pai, você realmente jogou
uma chave nas coisas quando designou Trump para se tornar presidente. É
óbvio que você o colocou no cargo, pois os inimigos dos Estados fizeram o
melhor possível para destruí-lo e a qualquer um que o apoiasse.

A mídia noticiosa é realmente tendenciosa contra Trump e seus
partidários. Ele é ridicularizado. Ele é falsamente acusado de coisas, mesmo
quando as evidências mostram claramente algo diferente. Todas as coisas
boas que ele faz nunca são mencionadas. Eles se concentram apenas em
táticas baseadas no medo para discernir o medo e tentar influenciar
potenciais eleitores. Ironicamente, exatamente o que a Rússia está sendo
acusada, a grande mídia está fazendo aqui e agora.
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Quando o presidente diz declarações que vão contra a agenda da esquerda,
era como se os portões do inferno se abrissem sobre a terra.

Agora estamos vendo uma hipocrisia generalizada. As balanças estão
cada vez mais inclinadas para um lado. Enquanto eu amava ir ao cinema, eu
não gosto tanto agora. Esta mensagem, realmente uma mensagem
'Anti-Deus', não está tão escondida nos roteiros desses filmes.

Os filmes não são mais uma fuga das realidades cotidianas. Eu não
quero apoiar as novas agendas. Eu não me importo mais com eles. Sua
postura pública em política, religião e expressão sexual arruinou
verdadeiramente meu desejo de continuar participando. Pai, estou enojado
com Hollywood. Estou tão triste que uma forma divertida de entretenimento
foi tão incrivelmente contaminada. O mesmo acontece agora com a
televisão. Não foi muito atrás.

Pai, estou tão enojado com o que está acontecendo na América. Eu
tentei olhar para trás para onde tudo isso começou e agora acredito que a
causa raiz de muitos desses problemas foi na década de 1920. Há tantas
coisas relacionadas à rebelião que ou começaram aqui, aumentaram ou
foram ativadas:

● A Máfia

● O ressurgimento do do Grupo do Ódio chamado Kukulcan (KKK)

● O começo do feminismo

● O começo do controle da natalidade facilmente acessível

● Aumentou a liberdade para ser 'sexualmente livre'

● A lista realmente continua e continua

Então, a Grande Quebra da Bolsa de Valores chegou em outubro de
1929. Os Roaring Twenties, com toda a sua rebelião, eram como um leão
rugindo chamando você. Eu visualizo esse acidente como um leão se
levantando contra você e perdendo. Bem, aqui estamos agora,
aproximadamente noventa a cem anos depois, e todas essas coisas
parecem estar ficando ainda piores. Os EUA estão tornando os abortos
tardios ainda mais acessíveis!

O infanticídio é o próximo assassinato de um bebê recém-nascido?
Bebês e talvez crianças em seguida, sendo legalmente mortos? O que? E
quanto ao muro que está sendo construído para proteger nossa fronteira
sul? A esquerda está chamando para remover todas as fronteiras assim que
elas estiverem novamente no escritório. Todas as fronteiras foram
removidas? A sério? Para piorar a situação, dizer publicamente qualquer
coisa contra essas coisas é agora considerado "discurso de ódio".
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O presidente Trump não foi a causa de tudo isso. Ele só passou a ser
o homem para trazer a escória para a superfície de uma panela fervente.
Ele é pego por tudo o que diz, mas uma congressista muçulmana é capaz
de falar anti-semitismo e é rotulada de liberdade de expressão. Um
estudante da universidade de Berkeley é agredido por usar um chapéu
MAGA e não está coberto. Imagine se fosse o contrário. Seria relatado
internacionalmente.

Jesus: “Erin, suba”.

Jesus estava bem na minha frente. Ele estava sorrindo para mim. Eu
entrei em seus braços e ele me abraçou. Enquanto Ele me segurava,
comecei a chorar.

Jesus: “Tudo bem, Erin. Eu sei. Eu vejo tudo isso. Onde está escrito que a
vida vai melhorar antes de Eu chegar?”

Eu: “Não, Senhor. No entanto, pensei que as pessoas ainda estavam se
casando e sendo dadas em casamento. Eu pensei que isso significasse
algum tipo de normalidade. Eu pensei que, assim como nos dias de Noé,
tudo mudaria quando você finalmente viesse a nós nas nuvens?”

Jesus: “Sim, Erin, e isso é verdade. As pessoas tem parado de se casar? Eu
perdi alguma coisa?”

Eu: “Não, Senhor. Casamentos ainda estão acontecendo. Eu sei que você
sabe tudo isso.”

Jesus: “Este não é um momento fácil nem nunca foi destinado a ser. Como
um daqueles que chamei para ver esses eventos, você vê a injustiça. Você
vê a separação de uma grande nação. Embora eles tentem, isso não pode
ser atribuído a um homem. Isso vem se desenvolvendo há muito tempo.
Não apenas isso, mas não é apenas essa nação, mas muitos estão sendo
levados em conta. Este homem foi enviado para agitar e sacudir as nações.

“Por causa de seu comportamento, as nações estão indignadas. No
entanto, esse ultraje é realmente devido ao seu apoio a Israel, a terra de
Deus. Erin, é verdadeiramente sábio orar sobre um assunto agora mesmo,
pois Eu concederei revelação em torno disso. Não confie em relatórios de
falsos narradores. Sua agenda não é verdade. O inimigo está usando isso
contra os corações daqueles que Eu tenho chamado. Este é também um
momento de divisão entre família, amigos e as leis da terra.

“Isso está sendo permitido por causa dos pecados sobre a terra,
incluindo as leis estabelecidas para apoiar a prática maligna dos pecados
contra Mim. A terra foi entregue às mulheres 'Liberdade' e 'A Justiça Cega
segurando escalas desiguais'. Enquanto há o mal em ambos os lados, um
lado em particular é o peão do inimigo em um jogo perverso para
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desintegrar a outrora nação abençoada e dividi-la, dando-lhe riqueza aos
outros. Sabendo que todos os líderes são designados do Céu para Meus
propósitos, o inimigo sabe que chegou a hora. A batalha nos lugares
celestiais é épica.

“Agora, esse líder irritou muitos. Ele tirou o inimigo para o aberto.
Quando o Espírito da Verdade, Minhas Setas, descer, será diferente de
qualquer outro tempo na história. Embora Eu saiba que é desanimador ver
as ondas de iniqüidade varrerem a terra, até que Eu tenha chamado você
para marchar, você continuará a 'ficar de pé'. Enquanto isso, atendi às suas
necessidades e logo abrirei a porta.”

Quando ouvi a palavra “em breve”, fiquei visivelmente triste. As
palavras "em breve" e "muito em breve" não eram realmente "minhas
amigas".

Jesus sorriu para mim quando levantou meu queixo para cima.

Jesus: “Erin, Eu tenho você onde você está, a fim de mantê-lo em um
padrão de retenção por enquanto. Eu tenho muitos outros fazendo o
mesmo. Além de mais uma consulta médica, você terminou seus testes.
Lembre-se de que você já é uma testemunha da Minha Glória, mas, em
breve, muitos testemunharão a Minha Glória vindo sobre você.

“Enquanto você for temida pelos ímpios, aqueles que Eu chamei para
você serão consolados por você. Os ímpios vão chamá-la para fora em seus
erros do passado, erros que você fez quando era jovem. Lembre-se de que
você conhecerá o inimigo por seus padrões. Se o inimigo conseguir que
você olhe para trás, ele pode tropeçar até lá. Há uma razão pela qual Eu
direciono você a olhar para frente.”

Eu: “É porque não é saudável olhar para trás?”

Jesus: “Sim, como pode ser usado para o mal. No entanto, no que se
refere a você, é também porque estou prestes a fazer uma coisa nova em
você. O inimigo está sempre lá para lembrá-lo de seus começos sombrios. O
inimigo está sempre presente para lembrá-lo da última vez em que você se
tornou vítima de homens maus. Embora você tenha experimentado muito
pouca justiça em sua vida, essa falta de justiça remonta a gerações em sua
família.

“No entanto, Erin, Eu sou seu parente redentor e Minha recompensa
está Comigo. Eu lhe darei justiça e você nunca mais duvidará de mim. Eu
mantive conta de todos aqueles que deram falso testemunho contra você.
Eu mantive conta de todos aqueles que erroneamente deixaram os culpados
de prejudicar você ficarem impunes.

“Erin, você logo verá isso. Você tem lidado com víboras, hipócritas
que estão longe de mim. Em breve você vai lidar com cobras e não ser
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mordida. No entanto, há muito mais do que apenas isso. Erin, vou
reivindicar você. Eu sei que você está cansada e com dor. Eu não me
esqueci de você.”

Eu: “Senhor, nunca te esqueço de ti. Você está constantemente em minha
mente. Eu sou eternamente grato a você. Eu te amo. Por favor, me perdoe.
Eu me arrependo porque fui ferida por suas promessas, demorando demais
para mim. É só que estou com medo. Senhor, por favor, não esqueça de
mim. Preciso da tua ajuda. Eu tenho que ver um especialista na
quarta-feira. Esta nomeação veio do nada e parecia urgente.

“Oh Senhor, estou cansado de médicos, exames e consultas. Eu estou
pronto para viver e respirar. Eu estou pronto para o serviço. Eu quero muito
ser forte o suficiente para ficar de pé. Estou pronto, Senhor. Comecei a
chorar.

Jesus: “Erin, Eu sei. Eu estou com você.”

Eu: “Senhor, há muitas pessoas que estão prontas para a Sua grande onda
de milagres. Eu sei que você nos ama porque, se você não o fez, não vejo
razão para manter este mundo em andamento. Está ficando cada vez pior a
cada dia. No entanto, Pai, suas promessas sempre soam verdadeiras.
Muitos de nós, apesar das injustiças, apesar das coisas que nos dizem,
ainda acreditam que, se as pessoas soubessem quão grande você é e quão
grande é o Céu, elas abandonariam tudo e correriam para você.

“O tempo pára para nenhum homem. Todo o tempo, o tempo
continua. Continua. Precisamos de alguns milagres, Senhor. Estou
assustado. Por favor, envie esta onda, realmente um tsunami, do céu sobre
as terras para virar a cabeça para você. As pessoas vão perecer por falta de
conhecimento. Por favor, Senhor, eu poderia fazer algo para apressar isso?
Por favor, me cure. Coloque-me, treinador, estou pronto para jogar! Eu tive
alguns sonhos curtos recentemente:

Sub-sonho 1 - “Um Mapa Queimando”

Eu e o meu marido estávamos olhando para um enorme mapa
pendurado em uma parede. O mapa mostrava o mundo inteiro. Vi alfinetes
marcando localizações no mapa, mas não fazia ideia do que elas
significavam. Enquanto discutíamos para onde havíamos sido instruídos a ir,
o mapa começou a queimar pelas bordas que estavam entrando.
Conseguimos parar o fogo, mas ele ainda queimava mais da metade do
mapa.

O sub-sonho 1 terminou.
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“Não posso imaginar qual era o propósito desse sonho, a não ser que
não temos muito tempo antes que o fogo englobe e consuma o mundo.
Senhor, eu tive outro sonho que era tão misterioso quanto.

Sub-sonho 2 - "A Escultura do Pássaro de Madeira"

Eu estava esculpindo um belo pássaro de um bloco de madeira. Isto
foi extremamente fácil para mim, como eu poderia de alguma forma ver
diretamente na madeira. Dentro da madeira, eu sobrenaturalmente vi a
forma e a forma do pássaro. Como resultado, eu sabia exatamente como
esculpir a madeira.

O sub-sonho 2 terminou.

“Senhor, eu também tive alguns sonhos assustadores de não ser
capaz de parar o que está por vir.”

Jesus: “Erin, você não pode parar o que está por vir. Você se lembra de
uma visão de uma máquina enorme de anos atrás?”

Assim que Ele perguntou isso, eu me lembrei.

Visão 1 - “A Máquina Imparável”

Uma máquina enorme estava comendo a paisagem como um
rototiller. Qualquer caminho que fosse então se tornaria irreconhecível. A
máquina era poderosa e arrancou o solo das profundezas e levou-o ao topo.
Era imparável e muito além do meu controle. Começou à noite e mudou a
paisagem.

A visão 1 terminou.

Jesus: “Isto logo virá, Erin”.

Eu: “Senhor, esta máquina vem de Ti? Esta máquina imparável representa
o seu exército? Isso nos representa depois de termos sido transformados?

Quando vi pela primeira vez esta máquina em meu sonho anos atrás,
achei que era mal porque estava mudando a forma de todas as coisas.
Agora eu não tenho tanta certeza se esta máquina é má em tudo.”

Jesus: “Hmm… Erin, você agora é um profeta”.

Ele sorriu e riu.

“As pessoas ficarão apavoradas com o que você disse que está
chegando. No entanto, é bom que Eu envie isto para a terra porque, sem
ela, a paisagem não mudaria de forma e muitos pereceriam. Não se
preocupe, pois Eu vou fazer algo em seus dias em que você não acreditaria,
mesmo que lhe dissessem.”
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Ele fingiu olhar ao redor como se fosse encontrar um som e sussurrou
suavemente.

"Erin, você não ouviu?" Ele riu novamente.

Eu: rindo. “Senhor, você está brincando comigo? Não, eu não acredito que
eu possa ouvir qualquer coisa.”

Jesus: “Vire seus ouvidos para mim. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos.

Olhei diretamente nos olhos dele e vi um reflexo curioso.

Visão 2 - “O Exército do Senhor”

Eu vi um vasto exército. As pessoas neste exército se moveram
rapidamente e graciosamente. Eles se moviam como gazelas. Cada pessoa
neste exército era jovem, forte e vibrante. Cada pessoa estava fazendo
coisas incríveis. Tudo o que eles fizeram foi para a glória de Deus.

A visão 2 terminou.

Eu: Chorando. “Eu quero estar nesse número, Senhor. Meus filhos também.
Oh, por favor, Senhor, não nos esqueça.”

Jesus: “Erin, você foi criada por um tempo como este. Por favor, alegre-se.
Agora você também teve outro sonho. Foi sobre cortinas. Conte-Me sobre
esse sonho.”

Eu imediatamente lembrei.

Sub-sonho 3 - “Cortinas Inúteis”

Nós nos mudamos para uma casa nova que tinha janelas muito grandes. Eu
tinha algumas cortinas lindas que eu ia usar para cobrir a luz intensa que
entrava. No entanto, quando eu e o meu marido fomos cobrir a janela,
percebi que as cortinas cobriam apenas metade da janela. Nós dois rimos
juntos quando percebemos que as cortinas também eram muito curtas.

O sub-sonho 3 terminou.

Jesus: “Erin, a luz do mundo em breve estará chegando ao Meu Exército.
Quando esta luz chegar, você será incapaz de filtrar a janela ao olhar para o
mundo. Você vai ver mais do que você quer. Você não será capaz de conter
a luz de entrar pela sua 'janela para o mundo'. Quando a cortina desta
janela for removida, ela não cobrirá mais aquilo que uma vez o separou do
Santo dos Santos.

“No seu sonho, suas cortinas eram inúteis. Neste caso, no entanto,
esta é uma boa notícia! Esta é uma boa notícia, pois não haverá separação
entre eu e você. Nós estaremos juntos. Apesar de Minha luz já está em
você, ela vai queimar ainda mais. Não haverá nada entre nós.
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“Você vai pedir uma coisa e Eu vou responder. Eu direi 'vá aqui' e você
estará 'lá'. Você vai tocar em alguém e eles serão curados. Quando Eu te
enviar para um lugar, haverá um grande medo de você pelos ímpios. Os
ímpios ficarão tão apavorados como se o próprio solo abaixo deles se
abrisse. Você dirá a uma montanha "caia no mar" e ela cairá no mar.
Nada... nada... será impossível para você."

Eu: "Então foi isso que o sonho da cortina curta significou? Uau, havia tanta
coisa nisso. ”

Jesus: “Lembre-se também que, no sonho, o painel não cobriu a janela e o
sol estava muito claro”.

Ele então apontou para si mesmo.

“No entanto, não era o sol, era 'o Filho'.”

Um dos painéis da cortina apareceu de repente em minhas mãos e eu
comecei a rir.

Eu: “Sim, a luz de Você estava fluindo e era tão brilhante. 'O Filho estava
lançando luz em'!”

De repente, uma lata de lixo parecida com desenhos animados
apareceu ao meu lado. Eu descartei a cortina para ela. A lata de lixo e a
cortina desapareceram. "Oh Senhor, você é tão incrível." Eu estava rindo.
“Como acabaste de ver, descartei a cortina.”

Jesus: Sorrindo.

"Assim como você deveria, pois não ia ser útil."

Ele riu.

Eu: felizmente. “Obrigado, Senhor! Obrigado por sua bondade, seu amor,
sua paciência e seu presente de esperança. Eu te amo. Sinto muito por
algumas vezes esquecer que seus planos são muito maiores e mais
abrangentes do que minha necessidade de conforto pessoal.”

Eu o abracei. "Eu te amo tanto!"

Jesus me segurou e beijou o topo da minha cabeça.

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve. Eu prometo. Eu te amo. Eu não vou
atrasar. Alegre-se!”

Ele apontou para minhas mãos. Quando olhei para as minhas mãos, o
bloco de madeira do qual eu estava esculpindo o pássaro no meu sonho
apareceu de repente. Eu ri.

Jesus: “Logo você verá este bloco de madeira totalmente tomar forma…”
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Em um instante, o bloco de madeira era um pássaro perfeitamente
esculpido. Com a mesma rapidez, voltou para o pássaro parcialmente
esculpido.

“... e você vai voar, pequeno pardal!”

O sonho acabou.
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