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345 - Jesus e a Proposta de Paz Estão Aqui

Recebido quinta-feira, 1 de agosto de 2019

Comunhão

Querido pai,

Estou ansioso por tantas coisas. Qual é a minha vida aqui? Sei que
outras pessoas lá fora são abençoadas pelos sonhos e visões com as quais
você me presenteou e sou muito grato. Pelo menos minhas lutas ajudaram
outras pessoas em sua 'Jornada de Jesus'. Eu não desistiria disso por nada.
Enquanto estou sentado aqui hoje, porém, tenho medo. Eu tenho medo de
ficar preso aqui sozinho.

Os invernos são rigorosos aqui. Vivemos em um local remoto. Se meu
marido for com nossos filhos para o oeste, como vamos conseguir? Mesmo
que um provavelmente fique para trás, ainda será difícil para todos nós. Se
todos eles forem, o que eu acho que não vai acontecer, quem vai limpar a
neve? Quem carregará coisas pesadas? E se eu piorar? Embora eu saiba que
o Senhor nos tem em suas mãos, ainda é preocupante para o meu eu
terreno.

Senhor, minha filha mais velha está no último ano do ensino médio,
enquanto minha filha mais nova será caloura. Vou ter que levá-los para a
escola diariamente, pelo menos até minha filha conseguir sua licença.
Mesmo se ela tivesse sua licença, haveria apenas um carro. Eu ficarei
sozinho aqui. Como está agora, estou com medo. Sinto que em breve ficarei
sozinha, possivelmente pelo resto da minha vida. Enquanto escrevia isso,
tive uma forte dor abdominal na minha área de hérnia.

Quando passou, eu pude continuar. Eu pensei nos meus avós.
Lembro-me de zombar deles que não tinham mobilidade. Bem, agora minha
saúde é tão ruim quanto a deles, mas eu sou muito mais jovem do que eles.
Ainda assim, eu sei que você está conosco, Senhor, mesmo quando estamos
doentes, talvez especialmente quando estamos doentes. Hoje me sinto
triste, pois não me sinto mais perto da cura e nem mais perto de ajudar
aqui.

Senhor, eu estou pronto para viver. Eu quero correr e ter energia.
Quero ser produtivo e fazer as coisas espontaneamente, sem pré-planejar
cada movimento. Estou na prisão neste doloroso corpo envelhecido. Muitos
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dos problemas do meu 'templo' são culpa minha. No entanto, também sei
que isso foi permitido por você. Por favor, pai, não posso fazer isso sozinho.
Eu sei como é ficar sozinho e não é fácil.

Jesus: “Erin, suba.”

Vi Jesus parado ao lado de Seu cavalo. Um halo de luz estava sobre
eles. Ele estava sorrindo enquanto segurava as rédeas de seu cavalo. Por
alguma razão, Ele segurando as rédeas parecia curioso para mim hoje. Corri
até Ele e o abracei.

Eu: “Sinto muito, Senhor. Meu fardo é grande. Tenho muitas preocupações e
essas não aumentam meus dias.”

Jesus: “Você acabou de Me perceber segurando as rédeas. Agora, por que
Eu precisaria fazer isso?”

Eu: Pensando por um momento. “Bem, você é um com o seu cavalo. Você é
o cavaleiro perfeito no cavalo perfeito. Não há nada no céu contrário a você
ou que precise liderar, pois você é a cabeça de todas as coisas aqui. Em
contraste, há rebelião na Terra, mas não aqui no céu.”

Depois de dizer isso, o seu cavalo fez algo inesperado. Ele começou
brincando a dar a entender que não estava mais ouvindo Jesus.

Jesus: Virando e abordando Seu cavalo. "Hmm, ok, finalmente, Meu amigo,
a rebelião aqui começa com você."

Eu: rindo. Vocês dois são engraçados. Ok, então as rédeas estão aqui para
me mostrar em meu benefício que você lidera.”

Jesus: “Muito bom, Erin, muito bom.”

Nesse momento, as rédeas desapareceram.

Eu: “Espere... para onde foram as rédeas?”

Jesus: “Hmm, elas estavam mesmo aqui para começar? Isso importa? Isso
foi para mostrar a você, Erin, que Eu lidero. Ou talvez você que queira
liderar?

Ele colocou a mão no queixo como se refletir sobre o pensamento.

Eu: “Não, Senhor, você é melhor. Pense nisso... eu sou um cavalo velho em
um pasto distante, o chão é irregular e cada dia traz novos desafios. Existem
buracos, calor, tempestades, artrite e solidão me desafiando. Não há
cavaleiro. Depois de um tempo, a esperança se torna um problema. À
medida que minha visão diminui, fico com medo. E se eu for deixada em
campo e ninguém me chamar para o estábulo à noite? Os predadores virão e
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os problemas a seguir. Sei que você me ama e a seu cavalo, por favor, não
me leve tão longe para me deixar em paz.”

Jesus: “Oh Erin, o que você vê no natural é apenas parte de um grande
plano. Eu entendo a sua parábola da ilustração e ela Me comoveu. Nesse
momento, seu cavalo cutucou seu braço.

"Aparentemente, o Meu cavalo também foi movido pela sua história."

Ele sorriu.

“No entanto, há muitas partes móveis na história. Erin, você faz parte
da Minha história e há muitos de vocês. Considere este dia, por exemplo, e
verifique por si mesmo. Uma proposta de paz começou oficialmente em
Israel.”

Fiz o que me pediram e encontrei o seguinte no Jerusalem Post: 'Jared
Kushner se reúne com Netanyahu em Israel enquanto os EUA dobram o
plano de paz: o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontrou na
quarta-feira à noite ( 31 de julho de 2019) com o conselheiro sênior da Casa
Branca Jared Kushner, que está em uma excursão por cinco países do
Oriente Médio antes de Washington decidir o próximo passo após o
workshop econômico de junho no Bahrein.'

Eu: “Eu apenas procurei isso. Isso parece mais importante do que em
junho, pois essa proposta de paz foi feita em solo israelense em oposição ao
Bahrein. Senhor, eu olhei para a CNN, MSNBC e outros sites, mas nada é
mencionado sobre isso. Por que a grande mídia não cobre esta importante
história?”

Jesus: “Erin, você deve sempre procurar quem possui a capacidade de
escrever ou testemunhar uma história ou notícia. Eu seguro as rédeas disso
tudo pela autoridade de Meu Pai. Contudo, você deve entender que essas
omissões, meias-verdades e mentiras não são de Mim. Um dia, muito em
breve, nem uma mentira ficará sem ser confessada e os culpados serão
humilhados.”

Eu: “Obrigado, Senhor, mas, por enquanto, parece uma luta diária apenas
para encontrar boas notícias.”

Jesus: “Compreendo. O mal aumentou. A ilegalidade e a rebelião tem se
multiplicado e o amor da maioria esfria. Por causa do aumento de mentiras e
da disseminação dessas mentiras, aqueles que entretêm a mídia absorvem
ou recebe o material e escrevem essas falsas narrativas e ensinamentos nas
tábuas de seus corações... bem, os corações se transformarão em pedra e o
que está escrito lá será os diálogos deles mesmos.
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“O coração é um organismo vivo e é o músculo que move o fluxo de
sangue. No entanto, um dia os corações falharão quando o véu se levantar.
Eu tenho chamado os Meus servos para morrer para as coisas deste mundo,
mas, mais importante, para morrer para si e para a idolatria do eu. Aqueles
a quem Eu tenho preparado serão grandes testemunhas da Grande Colheita.

“Agora, Eu sei que você está esperando e parece não haver nada. Para
você, parece que há muito pouco movimento. Por isso, você duvida da sua
posição. No entanto, pense em si mesmo como parte de um exército invasor.
O inimigo clama, fica bêbado, tem recursos ilimitados e, noite após noite,
você tem que ouvir suas mentiras e reivindicações ousadas sob a cobertura
da noite de sua posição oculta.

"Por enquanto, o seu Comandante-em-Chefe..."

Ele apontou para Si mesmo.

“... e o detentor das rédeas tem dito: 'espera, afasta-te, apenas
observa os ímpios'. No entanto, dia após dia, você os ouve profanar Deus,
profanar Seu comandante e profanar você e seus filhos por suas palavras e
demonstrações. Da sua posição, você então se pergunta: 'por quanto tempo
devemos ouvir isso? Quanto tempo mais devemos suportar esse abuso?

“Enquanto isso, o campo inimigo acredita que você é inútil e não uma
ameaça significativa. Eles até dizem 'veja, Deus abandonou Seus filhos'.
Agora, o que é melhor... ficar em silêncio até o dia em que Minhas trombetas
soem e Meu exército poderoso desça do alto ou revele sua posição, expondo
sua posição antes do dia perfeito? Erin, deixe-os comemorar e continuar seu
curso. Eles não vêem que esse tempo é como o tempo dos dias de Noé e nos
dias de Ló, entende? Enquanto eles fazem seus planos tolos, olhe para as
colinas. Quem, então, existe por todo o vale?”

Eu: “Você quer dizer os exércitos de anjos?”

Jesus: “Correto, Erin. Agora, por favor, entenda que este é o meu plano. Eu
vejo o que você não pode, a menos que Eu permita que você veja. Por favor,
seja encorajada.

“Eu te protejo no mero da tempestade e Eu te chamo de lá, no meio
dela. Agora, não se preocupe. Mesmo que você veja e ouça tudo o que o
inimigo envia e o som do inimigo é alto, não se preocupe. Embora seja difícil
se manter longe disso, mude o seu pensamento e observe.

“Erin, mude sua perspectiva e observe os maus. Ao fazê-lo, Me peça
para revelar coisas ocultas. Não julgue, pois alguns deles serão resgatados.
Alguns têm fortalezas e demônios severos, alguns são ofendidos por outros
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e alguns são até vítimas de feridas abertas. Estes podem ser alguns
daqueles para os quais Eu chamo, então ore por eles.”

Eu: “Sim, Senhor, mas por que você não me chamaria para todos eles?”

Jesus: “Isto é porque nem todos são escolhidos. Lembre-se de que Eu sou
um Deus e Salvador vivo e ativo. Eu chamo cada um várias vezes e alguns
até ainda mais. No entanto, em um certo ponto, demais é demais, e Eu
entrego o homem ao apetite pelo mal.”

Eu:“ Mas como Deus, você realmente já sabe quem, certo?”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, mas isso também é um mistério. Lembre-se, observe e falarei
com você enquanto ora.”

Eu: “Okay, Senhor, mas tenho uma longa lista.”

Jesus: “Bem, Eu sou um grande Salvador. Falando nisso, como Comandante
de um grande exército de anjos, acredito que Eu posso lidar com sua lista,
certo?

Ele sorriu.

Eu: Sorrindo. “Por favor, não deixe ninguém para trás.”

Jesus: “Me deixa ser Deus e você seja Erin.

“Eu amo e cuido de quem Eu chamo.

“Não se preocupe.

“Agora alegre-se, pois estes são bons dias.”

Ele estendeu a mão e me abraçou.

Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigada!”

Jesus: “Sim, e Eu te amei primeiro. Eu tenho as rédeas.”

O sonho acabou.
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