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358 - Jesus e o Palco do Mundo
Está Quase Pronto

Recebido terça-feira, 24 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por proporcionar uma viagem segura para casa! Obrigado
por proteger nossos filhos enquanto estávamos fora. Obrigado por sua
provisão contínua, pois isso é um milagre. Não posso agradecer o suficiente
por tudo o que faz. Tanta coisa parece no ar agora.

Meu marido ainda não recebeu notícias deste potencial empregador,
pois ainda é muito cedo para seus protocolos. Ainda dirigimos pela área e foi
lindo. Pai, se for sua vontade, conceda a meu marido esta posição. Melhor
ainda, faça com que mudemos e não precisemos fazer nada além de você.

Pai, o primeiro dia de outono foi ontem. Foi também o quarto
aniversário do nascimento da mãe. Foi solitário sem ela. Eu ainda sinto falta
da risada dela. Pai, parece que minha época favorita do ano chegou. É lindo,
então obrigado. Senhor, por favor, faça um caminho fácil e direto para tudo o
que em breve teremos que fazer.

Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava bem na minha frente, sorrindo e parado ao lado de Seu
cavalo. Ele segurou as rédeas na mão. Estendi a mão e o abracei.

Eu: “Senhor, mal posso esperar até que o mundo te veja. Todo joelho se
dobrará e toda língua confessará que Tu és Deus.”

Jesus: Rindo.

“Embora nem todos irão Me apreciar plenamente nesta época, ainda
haverá muitos que sim. Agora, existem muitas bolas no ar enquanto você
manipula mentalmente cenários diferentes. No entanto, você não precisa se
preocupar, pois sou Eu quem segura essas...”

Ele segurou as rédeas em minha direção.

“... e Eu tenho um plano. Erin, o mundo é como um palco, um palco
com bons e maus atores.
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“Embora o ex-governante da terra pareça preparar o palco para 'seu
show', ele não o faz. Ele só pode preparar o palco de acordo com Deus no
trono e sou Eu quem escreve o resultado, a história, e Eu não Me afasto do
Meu plano. Agora, há um cenário global com vários atos e, novamente,
alguns com bons atores e outros com maus. No entanto, mais uma vez,
quem os detém? Ele segurou as rédeas.

Eu: “Você faz, Senhor.”

Jesus: “Erin, já que tudo o que você pediu é bom, portanto, concederei os
desejos do seu coração. Suas orações, Erin, estão prestes a ser respondidas
e a profecia cumprida. Seu nome será lembrado como uma 'tempestade',
mas essa tempestade (um 'Furacão Erin' sobrenatural que começa com
nossa Transformação) será diferente do que o mundo espera. Agora, todos
os seus corações estão voltados para Mim porque...”

Ele ergueu as rédeas do cavalo novamente.

“... bem, o que Eu estou segurando?”

Eu: “As rédeas.”

Jesus: “Sim, então não se preocupe aqui. Todos vocês devem ter confiança
e paciência e não deixar que o inimigo se estabeleça nem por um espaço
pequeno e em nem um momento. Isso é porque…”

Ele sorriu enquanto segurava as rédeas pela quinta vez, obviamente
para dar mais ênfase.

“... Eu tenho isso. Eu vou cuidar de você e seus filhos.

“Eu vou cumprir todas as Minhas promessas. Eu até concederei os
desejos que alguns de vocês reservam como insignificantes e não faz
nenhum pedido porque você pensa que é demais para Mim.

“Em breve, haverá muito o que fazer, pois o tempo de descanso está
chegando ao fim.

“Os seus vasos estão prontos e a Minha aljava está cheia. A alegria
virá pela manhã, pois a tempestade da noite durará pouco.

“Você deve apoiar em Mim e Eu acalmarei os seus corações. Muitos
querem Me conhecer mais, mas eles temem que Eu esteja muito longe para
ouvi-los ou que Eu não Me importo. Eu Me importo. Eu estou com eles.

“Embora, em breve, eles não sejam mais desqualificados, para Mim,
eles já estão qualificados.

2



“Agora, o palco está pronto e em breve você estará completamente
vestida para a primeira cena do meu show final. Até agora, isso só foi feito
apenas por um script no papel.

“Vocês logo serão como estrelas no Meu palco.

“Você estará completamente vestida e bonita no Meu show produzido
por 'Deus'.”

Eu: Sorrindo. “Companhia de Produção de Deus!”

Jesus: “Sim, mas muito mais. Você não vai acreditar de como Eu vou te
usar.

“Agora, aproveite este dia chuvoso de Outono. Eu estou arquitetando
com anjos nesse enorme cenário.”

Ele sorriu.

“Ah, sim... e Erin... todo mundo que trabalha no Meu cenário recebe
um salário do Rei, então não se preocupe.

“Eu te amo. Estou com você.”

Ele me abraçou.

Eu: “Mal posso esperar. Pelo bem do meu marido, nossos filhos e amigos no
site, mal posso esperar. ”

Jesus: “Então, não se preocupe pois Eu tenho você.”

O sonho acabou.
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