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JESUS E UM AVISO URGENTE!  

6 de Setembro de 2017  

 

Comunhão... Querido pai, Obrigada por mais um dia! Obrigada por tudo o            

que você fez e continua a fazer. Eu sinto que você me deu um desejo               

urgente de visitar você hoje. Senhor, estamos prontos para o que você            

tem guardado para nós! Nós te amamos muito! Louvado seja Deus nas            

maiores alturas! Eu sinto que este é um aviso urgente para todos nós!             

Depois de ter lido isso, por favor, estude Isaías 49 imediatamente!  

Jesus:  

“Erin, suba”.  

Senti uma mão no meu ombro e era Jesus. Ele tinha um "olhar sério" em               

seu rosto hoje, mas ainda tão amoroso e gentil. De repente eu me senti              

um pouco nervosa, ou até mesmo apreensiva, já que Ele só tem sido             

"assim" algumas vezes antes.  

Jesus: “O diabo está fazendo hora extra, dos púlpitos para os bancos. Eu             

olho para o coração. Onde dois ou mais se reúnem em Meu Nome, lá              

estou eu no meio deles. Pois eu te enviarei como ovelhas entre lobos e              

você será astuto como as serpentes e gentis como as pombas. “Como eu             

estou com você, suas poltronas serão de rubis, e as suas muralhas – por              

sobre as paredes de proteção dos corações frios dos homens – serão como             

um fogo consumidor. Conforme eu for dirigindo o seu caminho, você           

pisará em serpentes e escorpiões e não será prejudicado por eles. Embora            

você tenha estado antes perdido, desprezado e rejeitado, eu te chamo de            

Meu. “Você deve entender o que está vindo agora, te antecedendo, e que,             

quando o problema parece próximo, eu estou mais perto ainda. Quando os            

ventos chegam e a Terra sai fora de controle, eu estou mais perto ainda.              

Quando as montanhas desmoronam e a água ondula e se levanta, eu            
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estou lá no meio de você. “Quando o solo treme, as ondas batem, o vento               

não dá trégua e quando parece que não há fim, eu estou com você e vou                

carregá-la! Eu não vou te deixar! “Agora, é possível para uma mãe            

esquecer a criança que deu à luz e encheu de cuidados, embora às vezes              

ela fique desapontada ou magoada? Poderia ela não sentir nada por esse            

bebê? Mesmo que pudesse, eu, Deus, nunca te esquecerei, entendeu? Eu           

estou com ela e ela não vai cair. Eu vou ajudá-la no romper do dia!  

Eu: “Senhor, por favor se acalme, pois a terra está sendo maltratada e             

punida agora. Por favor, tenha compaixão.  

Jesus: “Se alegre, Erin. Se alegre; porque quando virdes todas estas           

coisas que foram anunciadas desde o princípio, as coisas proclamadas          

pelos Meus profetas e escribas, entenda. Tome nota e entenda. Veja, é            

aberta uma porta te antecipando, e é uma porta que ninguém pode            

fechar. Erin, é hora de passar por essa porta que abri.  

Eu: "Estou com medo, Senhor, porque não vejo esta porta da qual você             

fala."  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, já que eu estou com você. Eu abro as              

portas que nenhum homem pode fechar e fecho portas que nenhum           

homem pode abrir. Minha Palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho            

que coloquei diante de você. Minhas Palavras agora assumem um novo           

nível de significado. Agora você verá coisas com conhecimento que nunca           

imaginaria possíveis. “Agora você vai saber coisas que nunca aprendeu em           

suas 'instituições'. Você terá a força de muitos e realmente vai escalar            

uma parede. Eu te levarei a lugares com velocidade divina nas estradas            

dos anjos. Seu coração mostrará compaixão divina por aqueles a quem           

você é chamada a curar, mas profetizará juízo sobre os iníquos. “Os            

ímpios ficarão aterrorizados ao te virem, e seus acusadores estarão longe           

de você. Eu vou curar os quebrantados e enlutados que estão espalhados            

nas terras. Embora para muitos você cause inveja, muitos mais se           

tornarão zelosos em busca de maiores proporções do Reino dos Céus. Meu            

exército está sendo agregado. 
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Eu: “Senhor, eu não sou guerreira! Como posso fazer algum? Senhor, por            

favor, me fortaleça. Como suportarei o que virá se meu coração já está             

sofrendo pelas pessoas desta terra? Senhor, até o lindo desfiladeiro no           

oeste está agora em chamas! As terras perto da minha antiga casa no             

norte de Idaho estão agora em chamas! Há uma grande destruição para o             

sul! Você me avisou que muito mais está por vir. Você me deu um sonho               

lúcido...  

Início da descrição do sonho 1... Eu vi um grupo de anjos em um campo               

de beisebol. Eles pareciam estar "praticando" logo antes do início de um            

"grande jogo". Eu então vi um arremessador na base fazendo arremessos,           

e cada um dos seus arremessos vinha com mais calor e velocidade do que              

o anterior. Eu então vi uma bola rasteira para o jogador da defesa ser              

seguida rapidamente por uma jogada dupla. Mais tarde vi um dos anjos            

bater em uma bola completamente fora da área, e isso ainda era o treino              

somente. O jogo não tinha começado ainda. Eu só sabia que o 'grande             

jogo', a começar em breve, seria algo épico! Fim da descrição do sonho             

1...  

Eu: “Enquanto há outra tempestade épica prestes a acertar, também há           

mais duas bem em seguida. Quem será capaz de suportar isso? Senhor,            

você me deu outro sonho lúcido...  

Início da descrição do sonho 2... Eu vi "o homem irado malvado"            

disparando seus foguetes para atingir os EUA. Vi que os foguetes voavam            

para o norte e vinham do norte. Embora eu no início pensasse que             

estavam indo para a costa oeste, eu rapidamente percebi que suas           

trajetórias estavam realmente indo em direção à costa leste. Embora          

parecessem se direcionar para Nova York ou Boston, eu não tive plena            

certeza. Fim da descrição do sonho 2...  

 

Eu: “Oh Pai, estamos despreparados para um desastre! Se as          

tempestades chegarem aqui, essas áreas serão esquecidas e nossos         

serviços serão consertados por último. Não temos gerador nem         
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armazenamento extra de alimentos. Também estaremos com falta de         

todas as outras coisas de que precisaremos também. Oh Senhor, por           

favor, mostre-nos o que fazer! Somos todos dependentes da sua provisão!           

Nós precisaremos da Sua proteção divina quando os problemas vierem!  

Jesus: “Então fique em paz, Erin, e saiba que eu sou Deus. Embora pareça              

que seus problemas estão aumentando, em breve enviarei bênçãos e          

provisões para que você saiba que estou trabalhando. Eu ordenei anjos a            

seu respeito para guardá-la em todos os seus caminhos. Te fortalecerei e            

proverei sobrenaturalmente. “Você é uma flecha na minha aljava e será           

bem cuidada. Em breve vou levá-la para um amplo espaço aberto.           

Enquanto você se preocupa com muitas coisas, está escrito que ‘Eu, o            

Senhor, surgirei sobre eles. A Minha flecha brilhará como relâmpago.          

Então soprarei a trombeta e marcharei no meio das tempestades do sul’            

(Zacarias 9:14). “Você deve entender que estou com você em todas as            

coisas. Agora estou preparando Meu campo, uma vez que Meu Pai não            

mais está retendo o julgamento da terra. Assim como te foi ordenado que             

prepares o teu campo para a ceifa, também eu estou a preparar o meu              

campo para a colheita. “Agora, a visão que dei a você do jogo de beisebol               

tem ainda mais significado do que você imagina. Este não é um jogo e não               

há necessidade de treinar antes do início. Até mesmo os nomes dessas            

tempestades, os vários ‘arremessos’, não são por acaso. As tempestades          

atingem as ilhas primeiro, como está escrito: "Ouvi-me, todas as ilhas"           

(Isaías 49). “Embora essas ilhas sejam chamadas de 'Virgens', agora há           

apenas algumas que olham para Mim que não são adúlteras. Eu venho            

para a minha noiva virgem e eu estou com ciúmes por ela. Portanto,             

entenda o que está escrito e tome nota. “O problema vem sobre a terra              

porque a terra foi dada a Meu Pai e o inimigo teve permissão para levá-la               

de volta. Ele a levou de volta através do engano, transformando-a em            

assassinos, idólatras, adivinhos sexualmente imorais, aqueles que falam        

com mortos e aqueles que se idolatram praticando "auto-grandiosidade".  
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“O tempo da 'Colheita de Vinho Gelado' chegou agora, Erin, mas os            

trabalhadores são poucos. Quando você não me conhecia como agora me           

conhece, eu te preparei, te chamando para mim. Enquanto você ficava           

pedindo para me conhecer, lembre-se sempre de que era eu que estava a             

te chamar. “As nações estão agora sendo preparadas para Me receber, da            

mesma forma como o teu coração foi sendo golpeado, afligido e preparado            

como um campo para Me receber. Agora, você me ama, Erin?  

Eu: Eu estava chorando e tremendo. “Eu não achava que seria possível            

amar você como amo agora. Oh Senhor, eu te amo tanto. Você fez muito              

por mim, mesmo eu estando tão longe de você...  

• Você substituiu meu coração frio e insensível.  

• Você me suavizou.  

• Você me ensinou a ter compaixão pelos perdidos.  

• Você me mostrou as maravilhas no céu e os pensamentos dos ímpios.  

• Você me ensinou a não julgar sem conhecimento e a não declarar uma              

coisa tola.  

• Você me ensinou a orar e perdoar a crueldade dos outros, mesmo eles              

tendo feito coisas terríveis comigo e tendo dito coisas horríveis sobre mim,            

sem causa.  

• Você me ensinou a amar os não amáveis do jeito que são.  

• Você me ensinou a dar generosamente aos outros, embora tenhamos           

muito pouco.  

• Você me ensinou sobre os ímpios e seus armazéns do mal, e também              

que eles têm setas e armas forjadas contra mim.  

“Apesar de todos os meus muitos defeitos, você nunca me deixou cair.            

Você nunca deixou os planos dos ímpios prosperarem contra mim! Você é            

minha Rocha, Senhor, pois Você é a "Rocha Sólida". Você é minha            

fundação e eu sei que você me ama. Você aceitou minhas falhas e me              

ajudou a me ver através dos Seus olhos.  

“Oh, como eu anseio por você, Senhor! Como eu desejo usar o vestido de              

noiva branco diante de você! Eu quero tanto ser sua digna noiva! Não há              
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nada que eu trocaria em lugar de estar no céu com você ou de estar               

sempre diante do seu trono! Eu oro para que eu seja considerada digna,             

Pai, e eu já ficaria feliz sendo apenas um estrado para os pés na Casa de                

Deus.”  

Jesus: “Suas palavras estão de acordo com seu coração, Erin, e você é             

minha serva e minha noiva. Mesmo isso sendo bom, ainda posso ouvir a             

preocupação em sua voz.  

Eu: “Oh Pai, qual Noiva, olhando diligentemente para o Seu Noivo, não            

estaria preocupada que o Seu Noivo pudesse escolher outra? Que Noiva           

não se preocuparia em Ele poder se atrasar ou até mesmo achá-la            

desagradável ou despreparada? Como posso ser outra coisa, senão uma          

Noiva que observa o quanto desconhece quando virá o seu Noivo? Oh pai,             

eu acredito com todo o meu coração que você virá logo!  

Jesus: “Erin, eu vou vestir você como a minha noiva. Vou pegar seus             

ossos secos e trazê-los para a vida. Eu irei prender os tendões e a carne e                

cobrir isso com a pele. Eu vou colocar a respiração em você, e você terá               

uma nova vida. Você é uma nova criação! Eu coloquei um novo coração             

em você, um "coração de ouro". Eu adornei você em ouro de Ofir e o seu                

vestido é lindo.  

Eu: chorando. "Senhor, você está claramente me dando Isaías 49 e           

também o Salmo 45 agora!"  

Jesus: sorrindo. “Bem, quem está falando? Quem sou eu? Há mais coisas            

que eu falo do que apenas estas. Deleite-se em Mim, Erin, e eu lhe darei               

os desejos do seu coração.”  

Eu: “Eu te seguirei em todo lugar, Senhor. Eu te amo. Por favor,             

mantenha-me como uma flecha na sua aljava ou como uma noiva aos            

seus pés. No entanto, vou acatar o que você escolher para mim e serei              

muito feliz”.  

Jesus: “Então está feito! Agora você está pronta?  

Eu: "Sim, Senhor!"  
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Jesus: "Então, venha comigo!" Fim do sonho… Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9;          

Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas somente conforme permissão por escrito)  
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