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Jesus e o Retorno aos Tempos da Nossa Juventude 

Recebido para Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família, minha casa, meus            

amigos e meu marido maravilhoso. Pai, estamos todos olhando para Você,           

especialmente hoje e amanhã, em grande antecipação de um Milagre          

Divino. Oh Pai, por favor, não demore. Todas as nossas esperanças estão            

em você! 

Eu fui acordado às 3:00 da manhã da noite passada quando meu filho             

mais velho bateu na porta do nosso quarto. Acontece que um dos nossos             

cães, Zoey, estava doente e ambos os nossos filhos mais velhos estavam            

cuidando dela. Eu fiquei com Zoey para ter certeza que ela estava bem.             

Enquanto isso, passei uma hora limpando seu vômito. 

Depois, eu não estava cansado, então decidi ir ao Senhor em oração. Eu             

chorei e orei a Ele em minha 'Linguagem de Oração do Espírito Santo'.             

Depois de um tempo, notei que Zoey estava começando a parecer melhor.            

Eu pedi ao Senhor para ajudá-la e curá-la em breve. Então ouvi sua voz              

... 

Jesus: “Eu tenho ela, Erin. Não se preocupe! 

Com base em sua tranquilidade, coloquei Zoey de volta em sua cama e             

subi as escadas para tentar dormir. Eu ainda estava inquieta, então decidi            

ir à minha cadeira devocional para orar um pouco mais. Quando sentei na             

minha cadeira, de repente me lembrei que eu estava no meio de um             

sonho de 'revelação pessoal', assim como eu tinha sido acordada pela           

batida do meu filho na porta. 

Neste sonho, você estava me dizendo como o fim será como o começo e o               

começo será como o fim. Você então falou comigo sobre as razões pelas             

quais Você me trouxe de volta ao meu começo. Enquanto eu estava            

sentado lá orando sobre tudo isso, Você novamente começou a piscar           

várias imagens na minha frente. 

Lembrei-me então de que tinha ainda mais fotos de "significado" e fui            

recuperá-las. Você então agiu como 'The Narrator' e falou comigo sobre           

cada uma das fotos que eu tinha na minha frente. Das fotos, havia oito              

em especial que eu deveria compartilhar… 
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Além disso, agora eu também deveria compartilhar uma foto da minha           

mãe de quando ela era jovem e feliz, a mesma foto que acionou minhas              

memórias no meu sonho anterior. Você pode até querer ler o Dream 262             

novamente para alguns detalhes sobre o quão incrível esta foto é para            

mim… 
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No sonho que eu tinha sido acordado por causa de Zoey, você estava me              

instruindo e me mostrando mais alguns eventos, mas desta vez de meus            

primeiros quatro anos de vida. Enquanto me sentava em minha cadeira           

olhando as fotos relacionadas que acabara de encontrar, Você começou a           

me contar uma história ... 

Nos meus primeiros meses de nascimento, minha família tinha se          

apaixonado por mim. Eu era o centro de suas atenções como eu era o              

primeiro neto do lado da minha mãe e do meu pai. Fui segurado muito e               

pude ver pelas fotos que me senti segura, pacífica e amada. Conforme eu             

crescia a cada mês, muitos marcos também passavam ao mesmo tempo. 

Houve meu primeiro sorriso, minha primeira risada, aprendendo a         

engatinhar e depois a ficar de pé. Minha avó registrado que eu tinha             

estado em meu próprio pela primeira vez em 12outubrode
de 1963. Eu           

estava apenas 8,5 meses de idade quando eu estava 'sozinho' pela           
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primeira vez. Como as fotos revelaram, um mundo totalmente novo agora           

se abriu para mim a partir de então ... 

● De pé sobre uma rocha alta em Lake Tahoe; 

● Meu avô segurando minha mão; 

● Examinando uma margarida em óbvia admiração pela beleza das         

flores; 

● Construindo pequenas casas para mim ... realmente, minúsculos        

'abrigos' ... sorrisos; 

● Coletando milho colorido em suas cascas e depois colhendo os          

grãos; 

● Louvando a Deus com minhas mãos levantadas para o céu; 

● A sensação de neve em minha roupa de neve de orelha de coelho e              

a risada de como era delicioso; e 

● Segurando meu primeiro filhote de cachorro, Sasha, um husky         

malamute. 

Eu podia ver nessas fotos que fiquei impressionado com Deus e tudo o que              

Ele criou. Enquanto eu tinha tanta alegria, risadas e felicidade no começo,            

as fotos começaram a revelar que minha alegria começara a desbotar. Eu            

não tinha mais a mesma alegria. A dor estava lentamente começando a            

substituir minha alegria. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente com Jesus e Ele estava segurando minha mão.           

Ele olhou nos meus olhos e sorriu com uma ternura que não pode ser              

medida usando medidas terrenas. Ele foi iluminado da glória de Deus no            

alto e brilhou tão intensamente. 

Eu só então percebi que eu ainda estava de pé na piscina e no mesmo               

local que eu tinha sido há poucos dias atrás. As lembranças do meu "filme              

de fotos" começaram a voltar para mim e eu comecei a chorar. Ele             

gentilmente me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Oh Senhor, em algum lugar durante a minha infância, pude ver que             

perdi você. Eu não pude mais encontrar você. Senti que Você havia me             

deixado. ” 

Jesus:“ Eu tenho você, Erin, e eu sempre estive lá com você. ” 

Eu:“ Sim, eu sei disso agora, Senhor, mas não me senti assim naquela             

época. Tentei ser criança de novo, mas fui "forçado" a crescer. Eu perdi             

tanto. Eu escolhi não falar sobre as coisas. Eu observaria e guardaria as             

coisas para mim, armazenando-o na minha memória. 

"Eu posso até mesmo de alguma forma dizer a partir dessas fotos que eu              

queria as coisas" do jeito que eram uma vez ". No entanto, fui jogado em               
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uma vida de trevas, segredos e 'o mundo'. Eu fui da paz e conforto para a                

agitação e o caos. Minhas lembranças são tão dolorosas. 

“A vida mudou para mim e tão rapidamente. Parece que a única vez que              

eu tinha experimentado a segurança novamente quando criança era         

quando eu estava com meus avós. Oh Pai, eu amei tanto a minha avó.              

Enquanto deveria ter sido minha mãe me ensinando essas coisas, eu           

aprendi muito com a minha avó ... 

● Higiene, limpeza, cozinhar, plantar e regar; 

● Andar de bicicleta; 

● Dormindo em paz sem barulho ou lutando no fundo; e 

● jogando em um quintal sem medo. 

“No entanto, minha avó morreu e meu coração foi partido em pedaços. Na             

verdade, havia tantas pessoas que foram tipo para mim que morreu,           

especialmente em um período específico de dois anos, que a minha vida            

tinha mudado completamente até o final da minha 'Segunda Ponte', pelo           

meu 14º ano. Eu me senti tão abandonado! Senhor, onde você estava            

então? ” 

Jesus:“ Erin, você nunca esteve sozinho. Eu cuidei de você. Eu estava lá             

com você mesmo estando em silêncio. ” 

Eu: Chorando. “Por que você não falou comigo? Eu precisei de você! ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, mas você não estava mais escutando minha voz como             

você estava 'no mundo'. Agora, por que eu te dei esse sonho sobre o              

começo de sua vida? ” 

Eu:“ Eu não tenho ideia. ” 

Jesus:“ Erin, olhe para sua vida novamente, mas agora ao contrário. O            

que você vê desde os seus primórdios até agora? ” 

Eu:“ Bem, eu passei por muita dor e muita perda. Eu realmente não quero              

voltar a esta parte da minha vida, pois havia muita miséria e sofrimento.             

Muito disso foi inevitável para mim. As tragédias vieram de repente e com             

muito pouco aviso. 

“Eu de alguma forma sempre soube quando algo terrível estava vindo,           

uma tempestade, porque eu podia sentir isso vindo, mas eu nunca soube            

o que a tempestade seria. Havia tanta incerteza quando nos mudamos de            

lugar para lugar. Isso continuou até que você finalmente me transferiu           

para a "terra das árvores" para estar com meu marido e seus filhos. 

“Eu nunca possuí a propriedade em meu nome. Meu nome nunca esteve            

em nenhum título para nenhuma propriedade. Agora me vejo separando          

de coisas que uma vez adorei e de lugares que amei uma vez. Estou              

entristecido por isso como "um modo de vida" que poderia ter sido nunca             

mais poderá ser, pelo menos não aqui na Terra e em nossa vida. 
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“Enquanto eu agora vivo em paz agora mesmo onde estamos hoje, eu            

ainda passo a maior parte do meu tempo aqui com muita dor. Meu único              

alívio é da minha família e amigos que me cercam de amor, mas também              

da beleza e maravilha da terra ao meu redor. 

“Sinto-me como se eu fosse mais 'criança' agora do que fui desde que as              

coisas mudaram quando eu tinha cinco anos de idade. No entanto, estou            

velho agora, deficiente e cheio de lembranças tristes de um passado           

doloroso. Graças a você, eu realmente estou alegre agora ... bem, pelo            

menos eu tento o meu melhor para ser alegre ... porque agora eu sei que               

Você está comigo em tudo o que eu faço. 

“Agora estou totalmente dependente de você e não apenas às vezes, mas            

todos os dias. Eu agora estou no 'Solid Rock' da Sua Palavra e você está               

aqui para segurar minha mão. Você me abriga. Você me instrui. Eu            

caminho em seu caminho enquanto você segura minha mão. Você me           

veste, me alimenta e me faz rir. 

“Você também ama meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Você ama            

nossos filhos e se deleita neles também. Eu suponho que, se eu fosse             

olhar para a minha vida ao contrário, eu sou mais uma vez criança, do              

jeito que eu era antes de tudo mudar, só que agora estou velho e com               

tanta dor. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há muito mais do que apenas isso e você             

entenderá isso logo. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, você pode nos curar hoje? Eu não entendo o              

que tudo isso significa, pois ainda é como um quebra-cabeça inacabado.           

Eu simplesmente não posso montar totalmente esse quebra-cabeça agora,         

pelo menos não como sou hoje. ” 

Jesus:“ O ano em que você nasceu é importante quando você chegou em             

um horário determinado. Agora, quanto tempo foi a partir do momento de            

seu nascimento no dia  23 de Janeiro de 1963 a 7 de Junho de 1967 

“Eu:Bem,foi de 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro a 7 de Fevereiro. Foi                

então quatro meses, de 7 de Fevereiro a 7 de Junho. Foi então quatro              

anos a partir de 7 de Junho de 1963 a 7 de Junho de 1967. No total, há                  

quatro anos, quatro meses e 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro de 1963                

a 7 de Junho de 1967”. 

Jesus:“Agora,este é o mesmo que o fim. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, mas quando é que esse tempo começa ou já             

começou? E se eu olhar para o tempo de 7 de Junho de 1967 para hoje,                

13 de Outubro de 2017? Ele é de 6 dias de 7 de Junho a 13 de Junho.É                  

então de quatro meses a partir de 13 de Junho a 13 de Outubro. Então               

cinquenta anos a partir de 13 de Outubro de 1967 a 13 de Outubro de               
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2017. Ao todo, há cinquenta anos, quatro meses e 6 dias a partir de 7 de                

Junho de 1967 a 13 de Outubro de 2017.” 

Jesus:Sorriso. "Hmm, eu nomeei outros para cálculos." 

Baseado em como Ele então riu e sorriu para mim, eu sabia que eu não               

tinha "pregado". Em seguida, eu de alguma forma sabia que, neste caso            

particular, Ele estava falando sobre o meu marido ... 

Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para compartilhar alguns cálculos           

que meu marido fez mais tarde depois que eu tinha compartilhado esse            

sonho com ele ... 

● Como calculado acima, dia de 23 de Janeiro de 1963 até 7 de Junho              

de 1967 foi de 4 anos, 4 meses e 15 dias 

● O ano de 2017 é o 17º ano do Segundo milênio semelhante ao 17º              

dia do segundo mês, como mostrado abaixo 

● 7 de Junho de 2017 foi o aniversário de número 50 de Jerusalém             

sendo totalmente retomada por Israel 

● 7 de Junho de 2017, mais 4 anos, 4 meses e 15 dias, conforme              

calculado acima será no dia 22 de Outubro de 2021 

● O dia depois de dia 22 de Outubro, 2021 é de dia 23 de Outubro de                

2021 

● 23 de Outubro de 2021 no calendário hebraico é Cheshvan 17, 5782 

● 17 de Cheshvan é o 17º dia do Segundo mês 

● O 17º dia do segundo mês é o dia especificamente delineado no            

Livro de Gênesis como o dia em que o dilúvio de Noé tinha             

começado 

● enquanto isso aponta para as datas do mês de dia 22 de Outubro ou              

dia 23 de 2021. Eu de algum jeito sabia que o evento (s) para              

ocorrer nesta data (s) era para permanecer um "mistério", pelo          

menos até que Ele talvez revele mais sobre isso mais tarde ... 

Ok, de volta ao sonho … 

 

Jesus: Sorrindo. “Agora, Erin, você não deve se preocupar, pois logo lhe            

devolverei tudo o que o inimigo roubou.” 

Eu: “Por favor, faça isso em breve, Senhor! Oh, por favor, Senhor, por             

favor, faça isso em breve? ” 

Jesus:“ Eu Sou Quem Eu Sou Eu, e farei o que digo que farei. Erin, tudo o                 

que prometi farei. Mesmo que eu saiba que você se sentiu desanimado            

recentemente, não seja. Seja encorajada, Erin, como a aurora está          

prestes a quebrar.  

Eu: “Oh Senhor, você quer dizer hoje? Se não hoje, você quer dizer             

amanhã? Por favor, Senhor, por favor, por favor! ” 
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Jesus: Rindo. "Oh Erin, você é tão amada!" 

Meus ombros caíram e eu suspirei de uma forma exagerada, a fim de             

fazê-lo sorrir. 

Eu: "Bem, Senhor, eu posso dizer que você não vai mais me dar 'pistas'              

hoje." 

Então eu tentei o meu melhor para fingir fazer beicinho. É 'fingir', embora             

quando eu realmente queria que isso fosse hoje! Eu sabia que Ele            

conhecia meus pensamentos enquanto sorria e ria. Enquanto Ele se tornou           

um pouco sério novamente, Ele ainda estava bastante despreocupado.         

Sim, eu sei que isso é realmente difícil de explicar, mas, novamente, a             

perfeição de Deus também é completa! 

Jesus: “Erin, eu escolhi você para um propósito importante. Enquanto faço           

tudo de acordo com a linha do tempo de Meu Pai, tudo pode ser medido               

por Israel. Enquanto eu vou no 'Tempo Nomeado', eu também irei em um             

momento em que 'o mundo' não pensa. ” 

Eu:“ Oh, então isso significa que Você agora sabe a hora em que Você              

virá? ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, como isto está de acordo com meu pai. No             

entanto, o que eu sei é o tempo da sua cura e serviço, o momento em que                 

eu te tirarei do meu tremor. Agora regozije-se, Erin, pois sua espera está             

chegando ao fim! ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, por favor, não espere muito mais! Minha casa             

inteira, assim como o Ninho, agora está ansiosamente descansando em          

Suas promessas ... mesmo enquanto falamos. Oh Pai, por favor, não           

demore mais tempo! ” 

Jesus:“ Eu não vou atrasar. Erin, agora é a hora de você celebrar             

enquanto está chegando aos tempos de seu serviço, os "Tempos da Sua            

Juventude". Alegra-te, Erin, como, mesmo em meio ao tumulto no mundo,           

estes "Tempos da Sua Juventude" serão cheios de canto, dança e alegria. 

Ele olhou nos meus olhos, sorriu e acenou para mim conscientemente.           

Assim como eu comecei a perguntar-lhe ainda outra pergunta ... 

Sonhe mais ... 
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