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367 - Jesus e a Grande Medida

Recebidos Quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Estou vivo e meu coração bate. Temos
energia / eletricidade, água corrente e calor à medida que o frio entra. O
que mais precisamos? Bem, pai, você sabe o que precisamos antes mesmo
de perguntar. Apenas três semanas atrás, recebemos notícias devastadoras
sobre o fato de meu marido não ter sido escolhido para o cargo que ele
havia solicitado. Bem, você sabe como isso foi desanimador. Nossa casa foi
derrotada.

No entanto, durante esse período, vimos como você abençoou minha
filha mais velha. Ela foi apresentada a um novo ministério envolvendo
transmissão. Ela estava com um ministério de rádio cristão local. Lá, ela
passou de ser considerada apenas alguém para fazer compras e esvaziar
latas de lixo para alguém que estava no rádio. Ela montou programas e
projetou a produção de comerciais de rádio e mídias sociais.

Os ouvintes estavam dando ótimas críticas e aguardavam
ansiosamente suas incríveis orações. Isso foi um incentivo para mim. Oh pai,
eu tinha sido tão encorajada. Infelizmente, algo aconteceu, algo que não era
culpa da minha filha. Me pediram para orar por todos eles via viva-voz
quando o gerente da estação invadiu abruptamente depois de fazer uma
ameaça violenta.

Em seguida, escrevi uma carta, a pedido dos outros funcionários, ao
quadro, descrevendo os eventos que minha filha havia experimentado, mas
também da sua perspectiva, pai. Este ministério tem lutado para sobreviver
e mal consegue pagar seus funcionários. Bem, uma vez que esta carta foi
enviada, minha filha foi imediatamente removida e suas coisas colocadas em
uma caixa. O chefe do conselho entrou em contato comigo.

Ele então me falou de algumas acusações falsas feitas contra Amber
pelo gerente em retaliação a essas verdadeiras alegações da equipe contra
esse gerente. Pai, por favor, proteja as pessoas que precisam continuar
trabalhando sob esse homem volátil. Quando fui a você sobre isso, você
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revelou que as falsas acusações do gerente eram para desviar a atenção de
seu comportamento pecaminoso.

Agora o que, pai? Estou frustrado, Deus! Como pai, quero proteger
meu filho. Para eles, removê-la imediatamente após a denúncia parece uma
vítima de vergonha. Isso ocorre quando se perde a comida na geladeira
devido a uma falta de energia. Perdemos facilmente cerca de US $1.200 em
alimentos. Também precisávamos reagendar nossos planos em torno disso,
pois precisávamos re-planejar nossas refeições.

Agora estamos enfrentando rajadas de neve do lado de fora da nossa
janela quando uma tempestade se aproxima do sul. Depois de consultar o
médico na segunda-feira, estou enfrentando um novo conjunto de possíveis
problemas médicos. Oh Senhor, eu estou exausta com tudo isso. Eu até
gritei com você, pai, então por favor me perdoe! Eu não tinha o direito. Eu
vejo apenas uma pequena parte de uma imagem maior. Seus planos são
enormes e eu sou egoísta e só penso no que está acontecendo agora.

Pai, quase todos os meus amigos estão sob ataque agora. Também é
extremo. Estou recebendo os e-mails e está em todo o mundo agora. Parece
que o inimigo está aumentando em todos os lugares e podemos ver um
aumento no mal horrível. Fiquei tão perturbado com as mulheres e crianças
mórmons abatidas recentemente no México. Eles foram literalmente caçados
como cães e baleados ou queimados vivos.

As notícias da grande mídia afirmam que foi puramente um acidente
entre dois cartéis de drogas rivais. No entanto, eu apenas sei que não era.
Eu senti que o governo mexicano produziria um suspeito dentro de 24 a 48
horas como um encobrimento. Com certeza, supostamente apenas um
homem realizou esse ataque. Bem, pai, e como você sabe, isso é uma
mentira. Eles alegam tê-lo pego na fronteira do Arizona. Que mentiras!

Depois, houve a notícia enterrada envolvendo Amy Robach, da ABC
News. Ela foi pega no momento 'Hot Mic' gravado que a ABC News havia se
recusado a divulgar a história de um estuprador bilionário infantil. Eles
fizeram isso para ter acesso contínuo à Família Real para entrevistas. Isso foi
há três anos atrás. Quantas meninas foram feridas nos últimos três anos
porque essa informação não havia sido divulgada?

Pai, a ABC News é uma corporação de propriedade da Disney. Como é
que manter essas informações em segredo combina com o suposto amor
pelas crianças. Pai, estou profundamente perturbado com o estado deste
mundo. Você está vendo tudo o que estamos vendo aqui? Bem, eu sei que
essa é uma pergunta idiota tão claramente. Você vê tudo o que fazemos,
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mas também muito mais. Nós apenas amamos a você, Senhor, e mal
podemos esperar pelo nosso chamado para um serviço maior.

Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava bem na minha frente. Ele me olhou nos olhos enquanto
levantava a mão. Eu podia ver as rédeas de seu cavalo. Seu cavalo estava
um pouco atrás dele. Eu corri para os Seus braços e comecei a chorar.

Eu: “Senhor, aquelas crianças mórmons mortas recentemente no México
eram inocentes. Eles eram bons filhos. Minha filha também é inocente, mas
falsamente acusada. Ela não fez nada além de trabalhar para você. Estes
são Seus filhos, filhos que foram criados para compartilhar as Boas Novas de
Você para um mundo sombrio. Todos eles foram prejudicados. Por quê?”

Jesus: “Oh Erin, milhares de pessoas morrem sem sentido todos os dias.”

Parei e decidi analisar a taxa de mortalidade no mundo. Acontece que
cerca de 150.000 pessoas em todo o mundo morrem a cada dia.

Jesus: “Muitos deles são crianças. No entanto, eles agora estão aqui
Comigo. O céu, o lugar que preparei para eles, é grande. O Jardim de
Animais Bebês é particularmente popular. Ele me abraçou enquanto eu
continuava a chorar. “Erin, quem você pensa que Eu sou?”

Eu: “O Deus mais incrível, o Deus de toda a Criação. Você é amor. Você é
forte. Eu poderia escrever sobre você por horas, dias, semanas e mais, mas
ainda não conseguia escrever tudo de quem é você. Isso ocorre porque não
há tinta suficiente em canetas ou papel nas árvores para declarar Sua
majestade.”

Jesus: Sorrindo.

“Erin, há mais do que Eu estou perguntando. Quando você sofreu um
trauma, era mais fácil quando era uma criança ou agora que está mais
velha?”

Eu: “Era mais fácil quando eu era jovem.”

Jesus: “Eu estava lá com você, Erin. Eu estou com as crianças. Eu os
acalmo. Eu apareço no meio deles e envio anjos em nome deles. Eles não
sofrem desnecessariamente. Aqueles que infligiram danos podem ser
assombrados por sons, imagens e até cheiros, mas Eu sou quem traz essas
crianças para Mim. Agora, você se lembra quando o seu coração parou? Você
sentiu dor?”

Eu: “Não. Enquanto eu sofria de dores, acabei dormindo."
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Jesus: “Bem, Eu também não faria isso por essas crianças? Eles Me
chamam, Erin, e Eu respondo. Eu me alegro com eles. Eu os criei. Eu
conhecia o curso deles antes de dar-lhes o fôlego da vida. Eles estão aqui no
Jardim, onde as crianças riem.

“As mães dessas crianças também estão aqui Comigo. Eles clamaram
a Mim e Eu respondi. Veja, você deve entender que eles gritaram
angustiados e lá eles puderam ser encontrados por Mim. Às vezes, há
também 'novos momentos de entendimento'.”

Eu: “Você quer dizer reprogramar?”

Jesus: “Bem, quando te encontro no final, você Me reconhece e fica
humilhada, rejeitando aquilo que contradiz a Minha Palavra, ou você Me
recusa e Eu sei que você não. Eu lhe digo a verdade, Erin, nenhuma palavra
amarga foi dita sobre Mim por nenhum deles. Sua fé estava totalmente em
Mim e Eu os trouxe aqui.

“Em seus pedidos e petições, Eu abriguei as crianças que
permaneceram. Veja se algo disso contradiz a Minha Palavra. Isso não. Erin,
como você sabe em Minha Palavra, aqueles que chamarem o Meu Nome, Eu
salvarei. No entanto, não estou me referindo àqueles que Me chamam em
demandas e maldições. Eu examino o coração, Erin, pois esta é a fonte da
vida.”

Eu: “Senhor, Eu agora estou lutando com o estado do mundo.”

Jesus: “Com o tempo, outros vieram antes de você com as mesmas
queixas. Você não está sozinha. Agora, por que recentemente mostrei a você
os túmulos abertos?”

Eu: “Não tenho certeza.”

Jesus: “Os túmulos estão vazios porque eles estão aqui comigo.”

Eu: “Ainda não entendo, Senhor.”

Jesus: “Não se preocupe Erin, pois eles estão aqui comigo. Em breve você
verá. Seja encorajada, Erin, porque Eu não tenho te abandonado. Eu não
tenho te enviado a um lugar que Eu pretendo destruir. A casa que Eu
construí é sobre você. Agora venha Comigo.”

Ele pegou na minha mão e nós estávamos instantaneamente vendo
um panorama. Vi anjos do Senhor medindo a terra e pesando a justiça
interior. Eu vi as balanças desequilibradas. Uma linha de prumo foi marcada
e, mais uma vez, o peso estava descentralizado. Vi então algo como uma fita
métrica, mas não o compreendi o suficiente para descrever como
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funcionava. No entanto, eu ainda sabia de alguma forma que a medição
estava ausente e curta.

Jesus: “Eu tenho começado, Erin. Eu estou pesando e medindo. Toda área
de tudo que você vê deve ser medida e encontrada na balança.

Vi um anjo com uma balança verificando várias amostras de cada
área. Vi terra e esterco de um lado superando o mel e as frutas do outro
lado. Vi então anjos gravando tudo isso em cada ponto em um tipo de livro.

Eu: Suspirando. “Quando eles serão feitos?”

Jesus: sorrindo.

“Oh Erin, Eu sei que você está animada para que eles terminem. No
entanto, enviei os anjos para pesar o que é bom versus o que é ruim. Você
experimentou problemas porque o inimigo está sendo medido. Suas más
ações estão sendo contadas. Como você pode ver, as escamas são deixadas
em falta.”

De repente, vi as escamas inclinarem-se dramaticamente para a
esquerda, em direção ao lado do estrume.

“No entanto, Erin, você não deve se preocupar, pois seu o tempo de
ser usada como uma medida tem chegado ao fim.”

Eu: “Esse é o tremor final?”

Jesus: “Não, isso é a medição. O tremor vem depois disso. Agora, quero
que você entenda que, embora pareça que Eu não Me importo às vezes,
sempre Me importo.

“Erin, Eu sempre sei o que está acontecendo. O Tribunal de
Julgamento está sendo preparado. Os tribunais, Meus tribunais, estão
prontos. Eu ouvi os gritos dos santos dia e noite e noite e dia.

“Ao meu lado está o meu cavalo e aqui você vê as rédeas. Eu ouço os
seus clamores, suas orações e suas petições. Eles nunca estão longe de
Mim. O que parece ser uma vitória para aqueles que prejudicam os
inocentes, incluindo crianças e idosos, bem, você verá rapidamente que o
mal não ficará impune.

“Agora, Eu sei que você está cansada de fazer o bem e que parece que
suas recompensas são poucas. No entanto, EU SOU QUEM EU SOU diante de
seus olhos, Eu vou protegê-la das armadilhas do passarinheiro. Eu vou
mantê-la, mas, mais ainda, Eu estou prestes a fazer algo em seus dias em
que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem.

“Eu sou o seu Salvador e o Meu Pai senta-se nos tribunais do céu. É
Ele quem faz julgamento contra os iníquos.
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“Eu sou o seu advogada, Erin, e Eu amo você. Sou Eu quem planeja, e
não o homem. Sou eu quem determina os passos de um homem. Eu estou
segurando as rédeas.

“Erin, espere um pouco mais. Eu tenho você. Eu não te esqueci. Eu
responderei as suas orações e lhe darei os desejos do seu coração.

“Agora, encontre alegria!

“Eu te amo.”

O sonho acabou.
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