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246 - Jesus, João 15 a 17
e Esperança Enterrada

Recebido na quinta-feira, 1 de Junho de 2017.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
pela paz de ter meus filhos aqui comigo. Obrigado por ter os filhos do meu
marido conosco também. Obrigado pela nossa casa em um lugar lindo.

Embora a primavera tenha chegado tarde aqui em nossa região, a
promessa do verão chegou rapidamente e as árvores floridas agora estão
verdes. Hoje, eu te dou um coração de extrema gratidão. Amo-te, pai!

Você nos protege e nos sustenta. Suas leis e gentis repreensões nos
mantêm no Bom Caminho. Suas palavras são como diamantes, tesouros na
jornada da vida. Você é meu maior tesouro! Você é meu Pai, meu Amigo e
meu Conselheiro. Tudo o que você faz e/ou permite é para o benefício de
nossos corações. Seu tesouro são nossos corações.

Tenho fugido de você ultimamente. Eu tenho fugido de ir até você. Só
sei que o inimigo fez o possível para tentar me afastar de você. Sinto muito,
Pai, por favor, me perdoe. Eu deveria estar grudando em Você, não fugindo
de Você.

Devo ser honesta com você. Não gosto do que Você tem me mostrado
através de meus sonhos e visões recentemente. Muito mais agora faz
sentido, mas ainda estou lutando para saber como me sinto sobre isso.
Certa vez, pensei de alguma forma que todos os cristãos vigilantes se
reunissem e intercedessem para impedir os planos malignos dos ímpios.

No entanto, eu percebi que, sem o cumprimento de Suas profecias
tanto no Antigo como no Novo Testamento, haveria grande confusão.
Recentemente, me mostraram coisas tão intrincadas e profundas, tão
diabólicas e tão inacreditáveis, bem, como estão hoje, claramente não estou
preparado para o que está por vir ou o que já está aqui.

Bem, eu realmente devo enfatizar novamente que já está aqui. Bem,
'eles' já estão aqui e continuam a ser como um tsunami se espalhando onde
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quer que haja terra disponível. Eles não precisam de convite para fazê-lo,
pois, mesmo sem convite, eles ainda vêm.

E agora, Pai? No meu estado atual, meu coração certamente irá falhar.
Sem o Senhor nos fortalecendo em breve, não vamos durar. Você tem me
instruído sobre o inimigo oculto e suas obras ao longo de toda a minha vida,
mas agora vejo que ainda não estou adequadamente preparada como estou
hoje.

Uma hora, eu pensei que já estava preparada, mas eu realmente não
estava naquela época e certamente não estou preparada agora. Pronto,
estou admitindo isso livremente! Pai, eu admito que não estou preparada
agora como eu devo estar! Eu preciso de Sua ajuda, Senhor!

Como um bebê cristão, eu costumava pensar tolamente que Jonas era
apenas um bebê grande. Bem, agora eu percebo que estava errada sobre
ele. Se eu estivesse no lugar dele e fosse enfrentar um inimigo tão
assustador quanto os habitantes deviam ter sido da cidade de Nínive, o que
eu teria feito? Posso ter falado sobre um grande jogo, mas agora percebo
que sou mais parecido com Jonas do que eu jamais poderia imaginar.

Sub-sonho 1 “Uma Família Assassinada"

(20 de Maio de 2017)

Eu vi um casal viver no Oriente Médio em uma viagem missionária.
Eles tinham muitos filhos pequenos e estavam todos lá com eles. Uma noite,
alguns homens maus invadiram sua casa. Eles então ameaçaram o pai e o
marido, um homem de Deus, com uma má escolha.

Homem do 'falso deus': “Você deve declarar 'nosso deus' como seu deus.
Você deve aceitar 'nosso deus' ou você vai nos assistir enquanto estupramos
sua esposa e seus filhos. Se você não aceitar 'nosso deus', então iremos
matar todos eles bem diante de seus olhos.”

O homem de Deus ficou dividido, mas decidiu que tentaria salvar a sua
família. Em voz baixa, ele pediu misericórdia e perdão a Deus, mas sabia em
seu coração que realmente sabia que amava Jesus de todo o coração. Ele
tentou enganar os homens maus a fim de salvar sua família, concordando
com suas exigências.

Homem de Deus: “Ok, ok, eu aceito. Eu aceito 'seu deus'.”

Bem, o que se seguiu foi horrível. Os homens do 'falso deus' ainda
continuaram com o que o homem de Deus temia que eles fizessem. Ele foi
forçado a assistir enquanto cada um desses homens revezassem estuprando
sua esposa e cada um de seus filhos. Eles então o fizeram assistir enquanto
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matavam sua esposa e filhos, um por um, depois que terminaram de
estuprá-los.

Depois que os homens do 'falso deus' terminaram suas maldades, eles
se prepararam para decapitar o homem de Deus. Quando o homem de Deus
estava para ser decapitado, ele clamou a Deus em grande agonia.

Uau, seus lamentos eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido
antes e achei incrivelmente difícil para mim continuar escrevendo isso. Fui
então fortalecida para continuar.

Homem de Deus: clamando. “Oh Pai, me perdoe! Oh Pai, perdoa eles!"

Acordei bem no momento em que o facão estava sendo golpeado no
pescoço do homem.

O sub-sonho 1 terminou.

Este foi apenas um dos muitos sonhos que tenho tido recentemente
sobre o mesmo assunto. Desde então, percebi verdadeiramente que não
conseguia entender a magnitude do que está chegando às nações e, na
realidade, já está aqui.

Agora, se confrontado com a mesma situação do homem de Deus, eu
poderia realmente confiar em mim mesmo para não fazer exatamente o que
ele fez?

Na verdade, como qualquer um de nós poderia saber o que faria se
enfrentássemos essa mesma situação horrível?

Pai, com os meus filhos em perigo como este, sinto que meus lábios
teriam feito exatamente a mesma coisa para tentar salvá-los.

Sub-sonho 2 “A Mulher Cavalgando um Boi”

(14 de Maio de 2017)

Eu vi uma visão incrivelmente detalhado de uma mulher com os seios
totalmente expostos montado em um grande touro. A mulher tinha cabelos
pretos extremamente longos e grossos e usava uma coroa de ouro com jóias
e pérolas. Ela usava uma capa de veludo vermelho forrada com seda roxa e
pantalonas transparentes.

Ela usava algum tipo de jóia elaborada e tinha um colar de ouro com
correntes nos seios e na barriga. De repente, percebi que seus braços foram
cortados logo abaixo do cotovelo.

Como resultado, ela foi incapaz de conduzir o touro que estava
montada. No lugar de seus pés, ela tinha ganchos de ferro maciços e era
bastante terrível.
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Uma tempestade se aproximou e começou a levantar a sujeira e a
areia como um redemoinho. A mulher então montou seu touro para fora da
tempestade. No entanto, depois de um curto período, a mulher se foi,
desaparecendo sem deixar vestígios.

No entanto, a fumaça tinha ficado onde ela tinha desaparecido e
parecia que a fumaça nunca iria acabar. O touro então percebeu que essa
mulher não estava mais montando nele e se virou para procurá-la.

O sub-sonho 2 terminou.

Esse sonho me acordou e me perturbou muito. Enquanto eu
rapidamente fiz um desenho do que me foi mostrado, eu o deixei de fora
devido à sua explicitação (embora necessária).

Sub-sonho 3 - “O Grupo decreta 'Mundo Unido’”

(21 de Maio de 2017)

Eu vi um grupo de homens estimados com os mesmos interesses
escrevendo algumas ordens. Depois de concluído, um pergaminho foi
assinado mutuamente por todos eles. Essas ordens foram escritas contra a
Família Real de Meca. Depois que os pedidos foram colocados dentro de três
caixas de malha de prata, as suas tampas foram lacradas.

Uma das vasilhas foi enviada para o sul e as outras duas vasilhas
foram enviadas para aqueles que haviam cometido fornicação com ela, os
Estados Unidos e Israel. Embora eu não tivesse certeza de como Israel teria
se envolvido em tudo isso, não recebi nenhuma informação.

Depois disso, eu vi vários ataques muito grandes. A família real da
Arábia logo desapareceu. No entanto, não vi o que aconteceu com as outras
duas chegadas de caixas.

Então eu vi esse mesmo grupo nomeando um homem para todas as
terras. Embora eu soubesse de alguma forma que esse homem era bem
conhecido no mundo, estava impedida de lembrar exatamente quem ele era.
Embora eu não pudesse entender completamente a língua em que falavam,
de alguma forma pude ver seus planos.

Outro grande pergaminho foi então planejado, como um contrato,
declarando que o mundo teria uma religião e que todas as outras religiões
estariam sob esta religião. Então, vi que os nomes de todas as outras
religiões também estavam escritos neste documento.

Lembrei-me que o homem que havia sido nomeado parecia ser uma
espécie de líder, talvez parecido com um califa, mas era muito mau. Quando
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o pergaminho foi finalmente concluído e pronto para sair, ele saiu
rapidamente.

Logo depois disso, esse grupo controlou todo o dinheiro, suprimentos
de alimentos e gás e petróleo. Percebi então que todo tratamento médico
agora tinha apenas uma fonte de atendimento. Houve também uma
declaração decretando apenas um governo, uma religião e um banco e assim
por diante. Todas essas coisas agora eram controladas por essa entidade
maligna.

O sub-sonho 3 terminou.

Sub-sonho 4 “O Mofo Destruidor Se Espalha"

(25 de Maio de 2017)

Eu estava nos bancos de uma igreja e vi um pregador pregando o
Evangelho. Quando olhei para o teto, vi mofo nos cantos do altar frontal da
igreja. O molde estava se espalhando rapidamente, tão rápido que era como
se fosse um vídeo de lapso de tempo.

Então, vi que esse pregador não era mais capaz de pregar o Evangelho
de Cristo. Quando o mofo o atingiu, vi grande desespero e choque em seus
olhos sobre o que acabara de acontecer e com que rapidez.

Então, corri para fora da igreja e desci a rua. Decidi que seria sensato
conseguir algum dinheiro, então corri para o meu banco. Uma vez lá dentro,
percebi que a mesma coisa com o mofo também estava acontecendo lá. Eu
rapidamente fui até o caixa eletrônico para sacar fundos enquanto ainda
podia.

Enquanto eu estava lá, de repente percebi que um globo ocular
gigante estava olhando para mim da máquina. Isso me apavorou, mas então
percebi que esse mofo havia tomado conta de todo o banco e até mesmo
encerrado o dinheiro. Felizmente, eu já havia sacado todo o dinheiro que
pude, então corri até o supermercado mais próximo para comprar
suprimentos.

Ao entrar na loja, percebi que todas as prateleiras já haviam sido
esvaziadas. Qualquer comida que ainda restasse era escassa. Pior ainda, o
que havia estava podre, pois fora tomado pelo mofo que se espalhava. De
repente, ouvi o produtor em perigo e gritando para quem quisesse ouvir.

Homem: “Acabei de colocar isso! Tudo isso estava fresco esta manhã. O que
aconteceu?"

Decidi correr para a seção de laticínios esperando que não fosse tarde
demais. No entanto, o cheiro em toda essa seção era azedo e as pessoas
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agora gritavam de horror. Decidi que qualquer coisa aqui estaria estragada,
então corri rapidamente para o corredor de bolos.

Embora ainda houvesse alguns sacos de farinha disponíveis, meus
olhos se arregalaram quando vi que um saco de cinco libras agora estava
sendo vendido por mais de $100. Ao sair da loja, pude ouvir ainda mais
gritos, choro e lamentações. No entanto, não era melhor nas ruas, pois
agora tudo estava um caos. Um homem na rua começou a se lamentar para
mim.

Homem: “Não tenho esperança! Nenhuma mesmo! Tudo o que eu tinha
agora se foi! Tudo isso agora se foi!”

O sub-sonho 4 terminou.

Sub-sonho 5 “O Segredo do Sexto Pilar do Islã”

(26 de Maio de 2017)

Eu estava em uma sala de aula com um instrutor árabe. Ele estava
vestindo um casacão branco com uma touca. Ele estava mostrando à classe
um globo branco da Terra. Uma enorme fita branca foi enrolada ao redor do
globo.

Ele então começou a apontar para as várias terras, todos os sete
continentes, e para a fita enrolada em torno deles. Embora eu não tivesse
certeza se a fita representava de alguma forma a internet global, percebi
que, observando mais de perto, todas as fitas pareciam se originar do
Oriente Médio e iriam para cada uma das sete regiões.

Instrutor: Falando com sotaque pesado. “Você deve ouvir e entender que
todos vocês aprenderam uma mentira. A única verdade é que todos os
fundamentos são realmente de Allah. Allah é a coluna e a pedra angular.
Sem Allah, todo o edifício desmorona.”

O instrutor então mostrou à classe um desenho dos cinco pilares do
Islã usando um projetor de slides. Quando ele terminou de mostrar à classe
no pilar 5, os slides avançaram erroneamente para mostrar o pilar 6.
Quando ele percebeu que isso estava acidentalmente sendo mostrado para a
sala de aula, ele rapidamente desligou o projetor o mais rápido que pôde.

Aluno: “Professor, qual era aquele pilar 6?”

Instrutor: “Não havia o pilar 6.”

Aluno: “Mas todos nós vimos!”

Quando toda a turma começou a murmurar juntos, o instrutor decidiu
arriscar e continuar com a aula. Ele conectou o projetor de slides de volta e
mostrou a eles o pilar 6 pilar novamente.
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Instrutor: “Sim, sim, este é um pilar especial. No entanto, também é um
segredo e apenas aqueles que aceitam as palavras de Allah têm permissão
para vê-lo. Agora, quem gostaria de aprender sobre os segredos deste pilar
especial, o pilar 6?”

Cada um dos alunos levantou a mão em concordância. Quando o
instrutor viu isso, pediu licença por um segundo para orar baixinho e fora da
vista de seus alunos.

Instrutor: “Obrigado, Allah, por entregar este conhecimento para mim.
Obrigado por entregar esses alunos tão facilmente.”

O sub-sonho 5 terminou.

Pai, eu também tive vários outros sonhos que parecem estar
relacionados com o Livro do Apocalipse. No entanto, devo admitir que não
passei muito tempo lendo o Apocalipse, pois ele me oprime. Como tal, ainda
é um mistério para mim e tenho uma compreensão limitada.

Às vezes, até parece que o Apocalipse é realmente maravilhoso demais
para os limites de minhas habilidades. No entanto, quando leio isso, posso
ver que as Suas Cortes e o Seu Trono são exatamente como o que vi.
Quando eu leio sobre o que o belo coro de anjos canta em Suas Cortes, é
exatamente como o que eu ouvi.

O Apocalipse fala até mesmo do belo Mar de Vidro que Você me
mostrou, mas é frustrante, como tenho certeza de que foi para João, que
minha escrita nunca pudesse realmente capturar a fascinação desta
maravilha.

Embora esse 'mar' seja de vidro, ele também está, de alguma forma,
vivendo e respirando. Na realidade, isso é muito difícil para nós
compreendermos em nosso estado humano atual.

Pai, eu oro para um conhecimento maior e um melhor entendimento
do 'Apocalipse' enquanto tento navegar neste grande Livro. Já que estamos
claramente no início deste tempo agora, eu realmente sinto que isso é o que
Você gostaria que fizéssemos.

Também percebi como o inimigo tem sido eficaz em colocar os cristãos
uns contra os outros. Muitos agora estão tão ocupados acusando outros de
falsos ensinos, falsos sinais, falsos prodígios e engano que quase não resta
tempo para eles testemunharem de Sua Graça e Glória aos perdidos.

Em Marcos 3:25, Jesus afirma: “E se uma casa se dividir contra si mesma,
essa casa não subsistirá”. Jesus havia falado isso aos fariseus depois que
eles acusaram Ele de ser o 'príncipe dos demônios'. Eles então acusaram Ele
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falsamente de ser capaz de expulsar demônios apenas porque Ele era
secretamente um deles.

Jesus sempre me lembra que logo chegará um tempo em que
também seremos acusados   por outros cristãos de trabalhar para Satanás.
Bem, na verdade, este momento é aqui, porque eu já tenho experimentado
essa reação de outros cristãos algumas vezes.

Essa reação ocorre mesmo que eu escreva claramente sobre nosso
amor por todas as coisas de Deus e da Bíblia. Você poderia pensar que essa
reação seria porque eu estava escrevendo sobre meu relacionamento
CONTRA Deus, mas é realmente por causa de meu relacionamento COM
Deus. É evidente que não apenas o mundo está avesso, como está também
muitos dos 'seguidores' de Deus.

Agora, Deus nos criou especificamente para um relacionamento com
Ele e tem até mesmo nos falado que Ele falaria conosco em sonhos e visões
durante o fim dos tempos. Mesmo que o que eu escrevi esteja de acordo
com a Bíblia e constantemente aponte para a Bíblia, os ataques ainda vêm,
quase sempre daqueles que deveriam estar apoiando tudo isso em vez
disso.

Muito simplesmente, todos nós fomos criados para amá-Lo, louvá-Lo e
adorá-Lo.

Embora também sejamos chamados a honrar a Sua Criação, incluindo
a Terra e os animais, e a amar uns aos outros, devemos sempre amá-Lo em
primeiro lugar e obedecer às Suas ordens e mandamentos. Embora nada do
que escrevi nesses sonhos contradiga isso, a raiva ainda vem e só vai
aumentar, principalmente de outros cristãos.

Pai, o Senhor nos deu muitos avisos na Bíblia para não sermos
enganados por várias coisas, mas especialmente por aqueles que ensinam
falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas são variações da Sua Palavra e foram
enviadas pelo inimigo para conduzir Seus Cordeiros aos lobos de um falso
evangelho. Funcionou e muitos agora seguem um falso 'cristo', aquele que é
o oposto dos frutos positivos do Espírito.

Os líderes desses falsos 'messias' então sobrecarregam seus
seguidores com obras, e um em particular até os elogia por suas mortes.
Muitos neste agora coagem seus filhos e filhas a cometer suicídio /
assassinato, encorajando-os a se sacrificar usando bombas escondidas para
matar e mutilar outros em nome de seu deus.

Parece que cada uma dessas falsas religiões tem o mesmo tema
comum. Cada um deles tem uma longa lista suplementar de demandas que
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são vagamente baseadas nas interpretações de um homem (ou mulher) e
nos escritos de trechos tirados do contexto da Palavra de Deus. Cada um
desses falsos mensageiros mantém seus seguidores como reféns, exigindo
que eles dêem uma homenagem designada para chegar ao céu.

Esta 'homenagem' ao seu 'deus' pode significar atos de serviço ou
sacrificar seu dinheiro, terras e filhos e assim por diante, mas muitas vezes
tudo isso. Eles ensinam sobre um deus que deve ser temido. Eles ensinam
sobre um 'falso Jesus' que na verdade é o inimigo disfarçado, um lobo em
pele de cordeiro. Suas promessas de Céu e Eternidade só estão disponíveis
para seus seguidores se eles pagarem o preço por sua religião em particular,
seja o que for que isso acarrete.

Em contraste, o Único e verdadeiro Jesus da Bíblia nos ensina em
Mateus 5:3 que 'bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o
Reino dos Céus”. Em Mateus 20:16, Ele nos ensina que 'os últimos serão os
primeiros e os primeiros serão os últimos'. Essas seitas ensinam o oposto
completo de nosso Jesus Perfeito.

Você, Pai, é o Deus de justiça, misericórdia e compaixão. Você até
enviou Seu Filho, Deus em carne, Jesus, para nos mostrar o caminho até
Você por meio de Seu amor e sacrifício. Ele foi e é o Cordeiro Puro dado em
sacrifício, um bode expiatório, para expiar nossos pecados.

Ele ressuscitou! Ele vive! Ele está naqueles que aceitam Ele como seu
Senhor e Salvador! O Espírito Santo é o nosso telefone celular celestial, um
presente seu como uma linha direta com Jesus!

Jesus, por meio do Espírito Santo, é nosso Conselheiro, direcionando
nosso caminho em retidão, amor, compaixão e misericórdia pelos perdidos.
Simplesmente nunca poderíamos fazer isso sem a Sua orientação e
compaixão.

Que deus pode fazer isso senão nosso único Deus verdadeiro no céu,
nosso Criador? Nenhum! Pai, o mundo está em processo de dissolução. Está
derretendo e se dissolvendo bem diante de nossos olhos. Você tem me
mostrado uma série de tentáculos nos quais nós, como um mundo,
perdemos todo o controle com poucas exceções.

A raiz de cada uma dessas nações está agora nas mãos erradas e a
maioria de seus cidadãos está completamente alheia ao que está
acontecendo.

Você me mostrou quem agora é dono dos mercados financeiros e de
nossas hipotecas e controla os bancos. Há uma raiz profunda nisso e está
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oculta. Os suprimentos globais de alimentos estão agora completamente
controlados por aqueles que estão no poder e nenhum deles tem sido eleito.

A expansão de uma nação poderosa que não possui terras, isso NÃO
está se referindo ao Cristianismo! Todas as principais editoras de livros de
materiais educacionais e, em breve, até mesmo de publicações bíblicas
também, já estão nas mãos erradas.

Você também me mostrou quem é o dono da mídia, entretenimento e
tecnologia. Você me mostrou quem é o dono do nosso transporte. Tudo é
propriedade das mesmas pessoas que são donas dos mercados financeiros.
Eles criam histórias falsas que fazem o mercado de ações despencar e, em
seguida, compram as empresas "prejudicadas" por uma fração do que
valem.

Enquanto isso acontecia lentamente, agora está acontecendo muito
rapidamente. As portas para as nações foram abertas e o inimigo foi
livremente permitido, e muitas vezes até encorajado, a invadir e conquistar.
Como isso foi feito de uma maneira relativamente 'pacífica', ninguém
percebeu. Nós somos os despojos e a pilhagem e agora estamos livres para
sermos comprados.

Eu e o meu marido recentemente tivemos a oportunidade de revisar
alguns DVDs de uma organização cristã chamada 'Koome Ministries'. Esses
DVDs nos ensinaram um pouco sobre o funcionamento interno do Islã, já
que o líder dele é um ex-muçulmano. O que esses DVDs confirmaram como
já aconteceu é mais do que um pouco aterrorizante!

Pai, se o Senhor não nos fortalecer logo, como qualquer um de nós
sobreviverá? Vários meses atrás, Você me mostrou os Estados Unidos como
se fosse uma casa enorme. Nisso, o Canadá era seu 'quintal da frente', o
México era seu 'quintal' e os países a leste e oeste eram seus vizinhos.

Você então me mostrou outras coisas também. As linhas de
abastecimento fronteiriças dos EUA agora são controladas pelo inimigo e são
as 'regiões de entrada'. Isso inclui as Ilhas Aleutas, do Alasca à Rússia, a
Região do Canal do Panamá e a Baía de Hudson até Toronto. O continente
norte-americano agora está vulnerável à aquisição, pois esses gateways são
o jardim da frente e de trás dos EUA. Pior ainda, tudo isso está sendo feito
'por convite'.

Pai, eu não quero que a gente fica mais aqui. No entanto, se devemos
permanecer por um tempo como trabalhadores para trazer a Sua colheita,
por favor, fortaleça-nos e logo. Quem será capaz de resistir se Você não nos
fortalecer logo? Por favor, segure-nos!
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Recentemente, encontrei um dos sites do inimigo e eles agora se
referem a nós como os 'cruzados'. Um site até disse, 'Morte aos Cruzados'.
Então, Pai, parece que agora somos os cruzados. Então, o que realmente
significa ser um 'Cruzado Cristão'?

A atmosfera ao nosso redor mudou ainda mais recentemente e não de
um jeito bom. Qualquer um que agora fale algo contrário a uma
'determinada agenda' é rotulado de odioso. Em contraste, ninguém mais
pode falar livremente sobre a Boa Nova de Jesus, mesmo sendo
extremamente cauteloso.

Recentemente, uma mulher em Augusta, Maine, simplesmente disse a
uma colega de trabalho que oraria por ela por causa de sua cirurgia. Nada
mais foi dito e as duas mulheres, que frequentam a mesma igreja, pensaram
que sua conversa era particular.

Embora eu não tenha certeza de todos os detalhes dessa história,
descobri que alguém ouviu a conversa. A mulher que ousou mencionar
'oração' no trabalho foi então despedida. Embora ela provavelmente vá lutar
contra isso no tribunal, isso ainda envia uma mensagem e coloca sua vida
em turbulência. Sério, é inacreditável o que estamos testemunhando agora!

No sábado, eu, o meu marido e as nossas duas filhas estávamos em
nosso carro quando paramos em um semáforo. O veículo à nossa frente não
percebeu uma senhora idosa caminhando na faixa de pedestres. Nós então
observamos, e no que parecia ser uma câmera lenta, este veículo atingiu a
mulher.

Apesar de nossas tentativas de alertá-los buzinando, ela foi
atropelada. Eu pulei para fora do veículo para ver se ela precisava de ajuda
quando o meu marido estacionou o veículo e ligou para o 911. A mulher
atingida estava à direita porque ela estava na faixa de pedestres e tinha o
sinal para caminhar.

Quando cheguei à mulher, ela parecia atordoada e confusa. Ela
continuou dizendo que estava bem, mas eu poderia dizer que ela estava
ferida. A princípio, achei que ela estava recusando nossa ajuda porque
estava em choque, mas agora acredito que pode ter sido porque ela estava
preocupada com os possíveis custos médicos e o tempo que isso poderia
envolver.

Enquanto os paramédicos examinavam a mulher e meu marido estava
prestando depoimento de testemunha ocular à polícia, logo me vi ao lado do
homem idoso e de sua esposa que haviam atropelado a mulher. Eu ouvi os
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dois comentando sobre como era 'maravilhoso' que ele não estivesse
dirigindo mais rápido ou o resultado poderia ter sido muito pior.

Quando eu respondi dizendo a eles que 'isso foi um milagre de Deus',
o homem e sua esposa imediatamente ficaram rígidos. Eu poderia dizer que
os dois ficaram desconfortáveis   com a minha declaração aparentemente
inocente.

Embora não devesse ter ficado surpresa, ainda fiquei, pois a resposta
que acabei de receber foi tão incrivelmente fria e aparentemente fora de
contexto devido ao milagre óbvio.

Senhor, realmente chegou a este ponto? A tragédia acontece e Você
intervém para salvá-los, mas agora não podemos mais elogiá-Lo
abertamente pelo que Você tem feito sem ser 'ofensivo'?

Pai, eu sei que este foi um longo discurso, mas estou lutando para
compreender esta hora tardia. Encontramos tantas lutas nos últimos anos e
elas continuaram mesmo depois que esses sonhos começaram. Na verdade,
nos últimos meses, parece ter havido um aumento cada vez maior dos meus
inimigos.

De qualquer forma, há cerca de um mês, acabei com meu vinho de
colheita tardia favorito, uma safra de 2012. Infelizmente, simplesmente não
há mais vinho para comprar. O vinho era doce e eu o usei especialmente
para a comunhão com Você de acordo com a Sua orientação.

Em uma nota lateral, fui chamado para longe de minha cadeira
devocional algumas vezes antes da comunhão e, cada vez que eu tive que
ficar fora por algum tempo, o vinho em meu minúsculo copo de comunhão
se transformou em xarope doce, quase como xarope de uva branca. A
evaporação da água parecia criar este xarope doce.

De qualquer forma, depois que meu vinho favorito acabou, decidi
beber um vinho diferente do que havia comprado alguns anos atrás. Na
época, era simplesmente porque era útil, mas agora percebo que há um
motivo específico pelo qual estou bebendo este novo vinho para a
comunhão. Chama-se 'Esperança Enterrada', um Vintage 2013. O rótulo diz
o seguinte:

Com 'Buried Hope', estamos contando uma história de promessa.
Grandes vinhos vêm de vinhas estressadas. Se as videiras estão
estressadas, elas reagem produzindo menos uvas, porém mais complexas e
saborosas. Os nossos enólogos dedicam-se a encontrar os ambientes de solo
mais desafiadores, que realçam as vinhas apenas o suficiente para atingir a
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mais elevada qualidade em cada uva, conduzindo a vinhos que REALMENTE
refletem a personalidade das suas origens.

Pai, Jesus é a videira verdadeira. No entanto, para o propósito desta
história de 'Esperança enterrada', eu me sinto como se fosse uma uva
estressada aqui e que sou de um ramo muito estressada. Talvez eu não
devesse me sentir assim, mas sinto, então, por favor, ajude!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um enorme vinhedo em um Paraíso de produção de
vinho de uva de proporções celestiais épicas! Havia fileiras e mais fileiras de
videiras perfeitas. As trepadeiras e troncos não precisavam de treinamento,
guias ou cabos para crescer. Eles estavam perfeitamente sozinhos. Havia
várias variedades diferentes de vinhas lá.

O solo era o mesmo que o Senhor havia me mostrado em visitas
anteriores. No entanto, como um lembrete, o solo celestial é perfeitamente
arejado e realmente denso, embora leve e arejado. É cheio de minerais e
tem o pH e as enzimas perfeitas para o cultivo de safras perfeitas. Não há
necessidade de fertilizantes, pois Deus fornece tudo com perfeição. Equilíbrio
não falta, apenas condições perfeitas de cultivo. Existem até diamantes na
terra.

O céu é verdadeiramente uma terra aperfeiçoada e um paraíso do
agricultor! No entanto, devo dizer que não sou muito jardineira. Eu sei muito
pouco sobre o que é necessário ou mesmo como descrever o que estou
vendo. No entanto, sei apenas o suficiente sobre paisagismo na Terra para
ser capaz de dizer: 'Uau, há muito mais aqui do que aparenta!'

Suspirei ao perceber como a jardinagem celestial é perfeita em
comparação com a jardinagem terrena. Não há escravidão ou trabalho
forçado aqui. Não há ansiedade ou estresse e o trabalho é fácil. Tudo o que
está aqui é pela pura alegria de trabalhar na terra. Produzir coisas boas para
Deus é até uma forma de adoração alegre.

Sim, mesmo 'trabalhar' a terra aqui é uma forma de adoração e
mordomia, a pura alegria de honrar a Deus! É por isso que tantos
'trabalhadores' aqui cantam enquanto 'trabalham'. Eles cantam com alegria,
eles riem e todos eles estão relaxados enquanto fazem isso!

Enquanto caminhava pelas fileiras de vinhas, percebi que a hora do dia
parecia ser de manhã. Com base no orvalho, pode ter sido até o final da
manhã. A temperatura estava linda de quase 60 graus e eu ouvi pássaros
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cantando por toda parte. Eu também podia ouvir o som fraco da música,
junto com o som da água e de uma cachoeira.

Embora eu não pudesse ver de onde vinham todos os sons, eu podia
ver o sol da manhã brilhando sobre as uvas. O sol fazia com que as uvas se
refletissem como joias em tons pastéis nas vinhas. Havia todos os tons de
tons pastéis, dourados, verdes claros, rosa escuro e muitos outros tons para
contar. Foi simplesmente impressionante testemunhar.

A clareza da atmosfera aqui é realmente diferente de nada na Terra.
Meu coração realmente se sentiu em Casa aqui e não pode ser descrito de
maneira verdadeira. É tão lindo aqui e muito maior do que qualquer coisa
que eu já havia concebido em meus antigos pensamentos do Céu, mesmo
quando criança.

Jesus: “Erin, aqui.”

Olhei para cima em direção à montanha onde pensei ter ouvido Sua
voz, mas não vi Ele ali. Decidi correr até o final da fileira para ver melhor,
mas logo me distraí ao notar o que eu estava vestindo.

Eu estava usando um lindo vestido de linho branco com outro tipo de
véu de seda enrolado na nuca. Ele também envolveu meus braços e foi uma
sensação tão luxuosa. Eu olhei para os meus pés e estava descalço. Como
da última vez, ri de alegria quando percebi que a terra escura aqui não suja
suas roupas e nem seus pés.

Percebi que o Senhor me colocou de pés descalços, pois Ele sabe que
eu não costumava sair, ou mesmo entrar, desse jeito. Simplesmente não
gosto de sujeira nos pés, então quase sempre uso calçado. No entanto, aqui
no céu, bem, isso é INCRÍVEL! De repente, lembrei que estava procurando o
Senhor e clamei por ele.

Eu: Sorrindo. "Senhor, onde estás?"

Jesus: “Erin, Eu estou bem aqui!”

Eu me virei e olhei ao meu redor, mas ainda não consegui encontrá-Lo.
Decidi descer por uma fileira de uvas que tinha uma incrível copa de videira
no alto. No final deste caminho semelhante a um dossel, vi um pequeno
banco próximo a uma grande rocha que tinha água em cascata em uma
piscina límpida de água doce.

Percebi que estava com sede, então rapidamente corri e me ajoelhei
para beber água da piscina. A água estava incrivelmente fria e refrescante,
como de costume. Eu encarei meu reflexo na água e comecei a chorar, pois
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mal conseguia reconhecer minha aparência saudável aqui. Eu sorri e ri
enquanto passava o dedo na água para que meu reflexo ficasse ondulado.

No entanto, logo depois de fazer isso, vi o dedo de outra pessoa entrar
na água. Assim que o dedo entrou na água, ficou instantaneamente imóvel
como uma lâmina de vidro. Eu olhei e lá estava Jesus.

Eu instantaneamente pulei de meus joelhos e o abracei com
entusiasmo e alegria. Mesmo que eu não veja Ele por um curto período de
tempo, não posso esperar!

Eu: “Oh, Senhor, sinto tanto a sua falta!”

Jesus: Sorrindo.

“Erin, Eu estou sempre com você. Agora, o que está errado? ”

Eu: “Senhor, se Você não voltar e nos curar logo, ou nos levar para casa,
não duraremos. Tem sido mostrado, do jeito que Você tem me revelado, o
que está por vir e eu não estou preparada. No entanto, quem pode
realmente se preparar para o que está por vir?

“Senhor, ninguém está pronto. Embora algumas pessoas possam
pensar que estão prontas, elas não estão. Além de você, absolutamente
ninguém poderia estar pronto para o que está por vir. O que Você me
revelou é para agora e está acontecendo. Tudo está acontecendo tão
claramente quanto a Sua Palavra tem dito que aconteceria!”

Jesus: “Sim, Erin, isso está escrito e tem sido predito.

“Embora isso não seja uma surpresa para Mim, você ainda está
maravilhada porque você tem esperado a muito tempo pelos sinais e agora
eles chegaram.

“Enquanto você tem estado preocupada que o que você tem escrito
pudesse estar em desacordo com o que você tem lido na Bíblia, você agora
tem aumentado em entendimento.

“Coisas que antes pareciam confusas para você, elas não são mais tão
misteriosas. Você agora vê com maior clareza a precisão de seus sonhos no
que se refere às Escrituras.

“Mesmo assim, você vem a Mim hoje em apreensão e
quebrantamento. Eu lhe digo a verdade, Erin, você não tem sido enganada.”

Ele sorriu e pegou um cacho de uvas.

“Agora, Erin, olhe para essas uvas. Elas não estão totalmente prontas,
pois elas ainda não chegaram ao seu tempo. No entanto, aquelas lá…”

Ele então mostrou um grupo diferente.
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“…são roliças e estourando de suas peles. Elas estão maduras para a
colheita.

“Agora, se estes forem deixados por muito tempo no galho, eles
eventualmente murcharão e morrerão e serão frutos desperdiçados.”

Ele acenou com a cabeça e sorriu.

“Determinar a prontidão e a maturidade de uma uva não é uma coisa
fácil.”

De repente, fiquei abatida e Jesus imediatamente percebeu.

“Ok, Erin, o que está te incomodando?”

Eu: Chorando. “Senhor, e se eu não for considerada adequada para você? Eu
te amo tanto, mas e se, quando você vier, eu não for o que você espera?”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, Erin, talvez seja hora de um vinho de comunhão mais doce?

“Hmm, parece que o inimigo tem trabalhado horas extras enquanto
você está neste estado vulnerável e que ele tem despertado suas memórias
durante a Contagem do Ômer. O inimigo recentemente a levou por uma
ponte passada, mas Eu permiti isso.

“Agora, você já tem arrependido inúmeras vezes de cada uma de suas
ofensas e Eu já tenho lhe perdoado.

“Erin, Eu não mantenho um registro de erros a menos que o curso
errado foi escolhido e Eu uso isso para trazer alguém de volta ao caminho
escolhido. Com você, Eu já tenho visto o seu caminho e já sei que ele a leva
para Mim.

“Você é como uma Noiva que, antes de seu Noivo chegar, teme ser
rejeitada logo antes do início da cerimônia. Erin, não se preocupe, pois o
Noivo ama a Sua Noiva.”

Ele sorriu para mim e eu o abracei.

“Agora, não deixe o inimigo te enganar. Embora você não consiga
mudar as más decisões do passado, você ainda pode acertar o seu destino
aqui.

“Erin, embora você esteja aqui Comigo, o inimigo está atrás de você e
quer te chamar de volta. No entanto, Eu estou aqui com você e Eu estou te
chamando para seguir em frente.

“Eu estou de pé no Altar como um noivo em um casamento. Você é a
Noiva, incapaz de quebrar o seu olhar com o Noivo ao se aproximar Dele no
Altar. Eu estou no Altar diariamente.
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“Erin, então venha a Mim sempre que estiver preocupada.

“Agora, olhe para o seu vestido. Hmm, você mesmo escolheu isso do
seu armário?”

Ele riu enquanto eu olhava para baixo.

“Eu acho que não, porque não há nada tão fino e puro quanto este
tecido branco no céu que você está vestindo aqui.'

“Agora, é muito importante que você permaneça em Mim diariamente.
Venha a Mim frequentemente e clame a Mim sempre.

“O inimigo cria muito glamour e distrai você, mas Eu falo com você
continuamente agora com revelação, então tome nota.

“Mesmo que pareça que toda a esperança está perdida...”

Ele sorriu.

“…ou 'enterrada', ela não está.

“Logo o amanhecer virá e o sol nascerá. As esperanças daqueles cujos
corações foram partidos, ossos secos e peles murchas como uvas, 'deixadas
por muito tempo', serão revividas.

“Eu lhes digo a verdade: Para aqueles que esperam por Mim, Eu sou a
Videira e eles são os Ramos. Você está vestido como Minha Noiva, mas, sem
Mim, você não pode dar frutos”.

Eu sabia que esta era uma lição diretamente de João 15.

Eu: “Senhor, por que você deixa uvas na videira por muito tempo?”

Jesus: Rindo.

“Não se preocupe, Erin, já que você não é uma das uvas murchas
enquanto os seus galhos produzem Bom Fruto. Ramos incapazes de produzir
Bons Frutos não servem para o Agricultor.

“Agora, Eu te chamo de amiga e você não Me escolheu pois Eu escolhi
você.

“Eu tenho te designado para que deis fruto e para que o vosso fruto
permaneça, isto é, permaneça, para que tudo o que pedirdes a Meu Pai em
Meu nome possa ser dado a você.

"Esta videira aqui..."

Ele apontou para uma videira.

“…tem muitos ramos. Cada ramo dá frutos e continuará a dá-lo. Você
permanece em Mim e as Minhas Palavras estão em você. Peça o que quiser e
será feito por você por Meu Pai, o Vinhateiro”.
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Eu: Rindo. “Você quer dizer ‘noiva’-eira?” Então nós dois rimos juntos.

Jesus: “Bem, sim. Assim como Ele tem Me amado, então Eu os tenho
amado e permaneço amando. Se você guardar os Meus mandamentos, você
permanecerá no Meu amor, da mesma maneira que Eu tenho guardado os
mandamentos de Meu Pai e permaneço em Seu amor. Vocês também devem
amar uns aos outros.

“Meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros como Eu
tenho lhe amado. Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a
vida pelos seus amigos. Vocês são os Meus amigos se fizerem o que Eu
mando.”

Ele foi gentil, mas severo, ao dizer isso.

Eu: Chorando. “Oh Senhor, estou correndo o risco de não obedecer Seus
mandamentos?”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, Erin, não há ninguém que seja perfeito. Se Eu obedeço aos
mandamentos de meu Pai e Eu tenho te pedido para que obedecesse aos
Meus mandamentos, como um noivo pediria a uma noiva que se casou com
ele por amor, e já que você é a Minha noiva e também a Minha amiga, então
você permanecerá em amor Comigo e permanecerá em Mim e Eu em você.
Seremos então como um, entendeu?

“Agora, a hora em que você está é escura. Muitos serão perseguidos
em Meu Nome e em Nome de Meu Pai, mas esses perseguidores não nos
conhecem.

“No entanto, já que cheguei para cada um deles, eles serão culpados
de seus pecados e não poderão dizer: 'Você não me chamou, então eu sou
sem culpa.' Nenhuma desculpa será permitida, pois está escrito que quem
Me odeia também odeia o Meu Pai”.

Eu: “Senhor, vou estudar João 15, pois sinto que Tu dirás ainda mais ao
meu coração ali. Também sinto que há muitas camadas de significado em
Suas Palavras de amor do que imaginamos.”

Jesus: “Erin, Eu vou lhe dar o que você está procurando, mas tem estado lá
desde o início e não é segredo. Agora, continue para os próximos capítulos
também (João 17) Erin e certifique-se de gravar Minha oração em seu
coração.”

Parei aqui para ler João 15, 16 e 17 cuidadosamente do início ao fim.
Ao ler Suas belas Palavras novamente nestes capítulos, as Palavras
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ganharam vida e eu chorei. Então, voltei a Ele para perguntar, mais uma
vez, por que Ele escolheria alguém como eu.

Eu: “Oh Senhor, eu não sou você. Eu tropecei no meu caminho de justiça.
Embora eu seja uma Noiva esperançosa, a jornada da minha vida sujou
minhas roupas.

“Agradeço a Deus, Meu Pai Celestial, por enviar Você, Seu Filho, para
me salvar dos pecados deste mundo. Sem Ti, Senhor, eu certamente seria
enviado para as profundezas do Sheol.

“Senhor, eu te amo. Por favor, perdoe-me pois finalmente estou tendo
revelação sobre as Palavras óbvias que Você falou comigo. Ainda estou
maravilhada e me pergunto por que você chamaria qualquer como um de
nós, mas especialmente eu, pois realmente sinto que eu sou o menor deles.

“Sou uma mulher nascida do pecado, concebida fora do casamento. Eu
me divorciei duas vezes e fui à falência três vezes. Sinto que eu sou a menos
merecedora de ser chamada. Quando eu era jovem e forte, eu era tola e
orgulhosa, vaidosa e arrogante, mas agora que estou cheio de anos, velha e
com dor.

“Embora eu não me sinta fisicamente capaz, o meu coração está
pronto. Aqui, contigo, sou jovem, vibrante, bela e forte. Quando estou aqui
nos meus sonhos, até visto branco.”

De repente me atingiu completamente. “Senhor, em meus sonhos,
Você me veste de branco!

“Embora eu esteja tão agradecida, quem sou eu para que você possa
achar o meu vaso digno? Eu prejudiquei outros em minha jornada aqui.
Enquanto eu tentava fazer as pazes com tudo o que pude pensar, algumas
de suas portas estavam fechadas. No entanto, para as portas que foram
abertas, eu entrei de bom grado e corrigi meus erros da melhor maneira que
pude.

“Senhor, eu desejo ser totalmente irrepreensível diante de Ti. Por
favor, revele-me qualquer outra coisa nesta hora tardia, tardia, tardia que eu
possa trazer diante de Você para pedir perdão. Eu gostaria de te dar todo o
meu coração para que nenhum mal ou falta de perdão permaneça. Não
quero que minha lâmpada esteja cheia de óleo pela metade. Senhor, quero
estar pronta e cheio de óleo”.

Jesus: “Erin, Eu lhe darei os desejos do seu coração. Você é a Minha Noiva e
o Meu Ramo e continua a dar Bons Frutos.
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“Não se preocupe, pois está escrito que 'Estou prestes a fazer algo em
seus dias que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem.' Não se
preocupe, pois Eu vou fortalecê-la para a jornada.

“Agora, leia e receba a Minha oração (em João 17). Eu fui ao Meu Pai
Celestial e isto é para você, Erin, então tome nota do que Eu pedi enquanto
Meu Pai concedeu Meu pedido e você é como 'um' Comigo.”

Eu: “Embora não tenha certeza do que tudo isso significa, aceito com
alegria.”

Jesus: “Você vai entender, Erin, você vai entender, então não se preocupe.

“Agora, Eu tenho mostrado a você o mal dos 'filhos de Moloque' e isso
é o mesmo que nos 'tempos de Noé'. Entenda as raízes de Sodoma e que o
que está sendo adorado não é o da fertilidade, mas o do esterco. Entenda o
ódio na raiz e a rápida disseminação do mal.

“Entenda que isso está em todas as esferas da vida. Como o fermento
em um lote de massa, ele se espalha rapidamente, fazendo com que cresça.
Assim é agora e este fermento é o grande processo de engano. Ele tem se
espalhado pelas nações.

“Junto com isso vem um véu de escuridão. Oficiais 'eleitos',
juntamente com os eleitos, incluindo congregações e até países inteiros, tem
estado em confusão. Embora um exército das trevas tenha chegado, isso
ainda traz esperança.”

Eu: “Senhor, como? Como há esperança? Como pode ser isso quando
ninguém mais ouve mais nenhum de nós? Muitos cristãos agora acreditam
que você nunca chamaria nenhum de nós, mesmo que esteja escrito. Para
alguns desses cristãos, agora somos ainda mais deploráveis   do que 'os
deploráveis'!”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, Erin, Eu não os nomeei como seu juiz, certo? No entanto, Eu os
verei no Tribunal aqui, um dia.

“Agora, ore, pois eles são os que tem sido enganados. Quanto mais
seu oposto dos Frutos do Espírito é praticado e cresce, menos espaço há
para o Bom Fruto Saboroso no Ramo, até que não haja mais espaço.

“Erin, o véu escuro sobre eles crescem em espessura. Muitos vão ser
pegos de surpresa quando o véu for levantado. Eles vão barganhar, mas Eu
não vou ouvir seus auto-elogios de serem tão 'servos trabalhadores de
satanás'.
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“Então ore, Erin, pois satanás é o senhor da confusão. Ele é o inimigo
e é uma videira má que tem ramos que permanecem nele também.

“Não há fruto do Espírito em seus ramos, apenas frutos da embriaguez
do vinho mau. À medida que os ímpios participam, eles são expostos pois Eu
e o Meu Pai vemos tudo.

“Erin, você experimentou o 'vinho da aflição', mas tem permanecida
fiel.

“Embora você não se acredite digna, Eu, mesmo assim, escolhi você.
O seu coração é bom e é Meu. Você é Minha e Eu tenho te redimido.

“Agora, vou derramar um bom vinho em você. Você então derramará
um bom vinho sobre os outros. O seu vaso e odre são bons.

“Alguns beberão o que é bom e serão transformados.

“No entanto, alguns vão recusar o que é bom.

“No entanto, para você, não importa pois Eu estou com você e você já
mora aqui Comigo.

“Você não pertence lá, mas aqui, entendeu?”

Eu: “Sim, senhor. Eu sou um alienígena lá e o céu é meu verdadeiro lar.”

Jesus: “Muito bem, Erin.

“Agora, aproveite o lindo dia que Eu tenho te dado.

“Eu continuarei a abençoá-la, então não se preocupe.”

Ele estendeu a mão e me abraçou.

O sonho acabou.
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