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Jesus e os Trabalhos Falsos 

29 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos sustentar. Grato pelo seu            

amor. Obrigado por suas advertências e pela entrega de nossos corações           

para fazer correções. 

Pai, eu te amo! Todos nós em nossa casa e em nosso Nest amamos você!               

Embora meus filhos não "compreendam" completamente você ainda, eles         

ainda estão muito mais perto de você do que eu jamais tive na idade              

deles. 

Pai, você nos trouxe aqui para o deserto, a "terra das árvores", e nos              

sustentou aqui. Estamos aqui há mais de três anos e, embora meus            

inimigos ainda estejam se aproximando, eles foram "mantidos à         

distância". No entanto, parece que ainda há algumas coisas que          

permanecem pendentes ... 

● Minha saúde e dor estão piorando 

● Ainda estamos esperando por nossa Transformação 

● Meu principal inimigo continua com seu mal 

● L & I nunca pára, nunca ajuda e meus benefícios podem ser            

eliminados novamente a qualquer momento momento e por        

qualquer número de razões 

● A situação de trabalho do meu marido continua a ser menos que            

ideal 

Oh Pai, tantas datas para nossa cura vieram e se foram e meu 20.000 dia               

já passou. Somos tolos em continuar esperando em você? Pai, por favor,            

por favor, nos dê esperança em breve. Por favor, nos forneça um milagre,             

pai. Nosso tempo aqui na Terra é tão curto. 

Por favor, conceda-nos esperança, se não por minha causa, então por           

todos os outros, mesmo que não seja por outra razão que não seja porque              

sou alguém que está completamente apaixonado por você. Por favor, não           

fique zangado comigo ou esconda seu rosto de mim. Por favor não se             

esqueça de mim. Pai, o meu sonho da noite anterior foi bastante            

perturbador… 

descrição do sonho 1 começa… 
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Eu vivi em uma casa tão alta e incrível que foi um pouco desconfortável              

para mim estar morando lá. Ainda mais desconfortável para mim foi o fato             

de que meu banheiro, incluindo o teto e as paredes, eram todos feitos de              

vidro. 

 

Para piorar a situação, havia um parque público ao lado de nossa casa. As              

pessoas passavam por cima de nossos arbustos e árvores altas e espessas            

para nadar em nossa piscina infinita de três camadas, apesar dessa           

barreira. Uma vez lá, eles poderiam me ver neste banheiro de vidro e às              

vezes eu realmente não gostaria que alguém fosse capaz de ... período.            

Eles então tentariam nos visitar.  

Em um ponto, eles até começaram a usar meu banheiro. Por alguma            

razão, eles de alguma forma se sentiram confortáveis e justificados em           

fazê-lo. Compreensivelmente, fiquei extremamente desconfortável com      

isso. Um dia, e para ajudar a tirar minha mente disso, decidi nadar na              

piscina na parte de trás de nossa casa, em vez das piscinas de borda              

infinita. 

Quando eu estava prestes a nadar lá, notei que havia uma pomba            

gravemente ferida deitada ao lado da piscina. Acredito que a pomba se            

machucou quando acidentalmente voou para as paredes de vidro nos          
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lados de nossa casa. Eu estava profundamente angustiado com isso e           

queria tentar curar a pomba. 

 

Enquanto caminhava em direção à pomba, fui interrompido por gritos de           

socorro vindo de uma área diferente de nossa propriedade. Quando olhei           

de novo para a pomba que estava lá, notei também um predador à             

distância, um tipo de predador que eu nunca havia visto antes. Este            

predador parecia uma estranha mistura de raposa, guaxinim e gato. 

Essa estranha mistura de animais era uma criatura bonita, mas incomum.           

Tinha pêlo cinza-azulado, marcas pretas e uma longa cauda peluda.          

Enquanto eu realmente queria ir e ajudar esta pomba ferida primeiro, eu            

sabia que teria que esperar até ajudar o homem que gritava. 

Eu então deixei para possivelmente salvar e/ou curar esse homem          

gritando. Depois de encontrá-lo, eu fiz as duas coisas. Expliquei então ao            

homem que agora precisava correr para cuidar de uma pomba ferida. Eu            

poderia dizer que ele queria dizer algo comigo antes de eu ir embora,             

então parei para ouvi-lo. 

Man: “Sou grato pelo que você acabou de fazer por mim. Em troca, vou              

trazer de volta alguns dos meus amigos para ajudá-los. ” 

Eu:“ Isso não é necessário, mas obrigado pela oferta. Agora, eu preciso ir             

para a pomba. 

Quando cheguei de volta à piscina, a água uma vez limpa tinha se             

transformado em água escura. Notei então que esse animal         

"gato-raposa-guaxinim" já estava no processo de desmembrar a pomba         

nessa água escura. 

Enquanto eu estava extremamente perturbado com a visão, mais uma          

distração surgiu. O homem que eu acabara de salvar e curar acabara de             

chegar com o grupo de amigos. 

Homem: "Não se preocupe, senhora, vamos limpar tudo isso."  
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descrição do sonho 1 ... 

Oh Pai, esse sonho era profundamente perturbador e muito real. O que            

tudo isso significa? Estou triste e me sinto perdido hoje. Oh Broom Tree,             

onde você está para que eu possa deitar na sua base. 

Senhor, parece que eu realmente não posso fazer nada além de esperar            

em Você agora mesmo. Eu estou nadando em águas escuras. Eu não            

tenho certeza sobre o futuro. As pessoas podem ver através do 'copo' para             

mim. Por favor me ajude, pai. Você está aí? Jesus ... Senhor ... você está               

mesmo aí? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Casa de Jesus e sentado com Ele na mesa em Seu Pátio. Ele                

está sentado à cabeceira da mesa e eu estou sentado ao lado direito dele. 

Eu: “Senhor, estou com medo. Você está aqui comigo, certo? Você não é             

apenas minha imaginação, certo? É Você comigo, certo? 

Ele sorriu quando se aproximou e colocou a mão sobre a minha. 

Jesus: “Erin, você foi preparado para este dia especial por toda a sua vida.              

Eu estou com você e estou aqui. Eu estou segurando sua mão. Mesmo se              

eu fosse apenas 'sua imaginação', o que 'Imaginação Divina'! Nada disso           

foi ou é blasfemo. Eu não te encorajo a pecar e corrijo qualquer coisa que               

te leve na direção errada. 

“Eu alinhei todas as coisas, tudo em sua vida, para meus propósitos            

divinos… sim, até mesmo seus erros… todos eles. Então, sua imaginação é            

boa, Erin, e posso garantir que você é de boa mente. Agora, e tudo isso?               

Por quê? Bem, você não vê isso? Onde sua imaginação está te levando?             

Quais são os desejos do seu coração? ” 

Eu: sorrindo. “Bem, você quer 'selvagem' ou 'conservador'?” 

Jesus: Ele sorriu. “Comece com 'o mínimo' e depois escolha 'o melhor'.” 

Eu: “Bem, você poderia curar todos nós, mas sutilmente, para que           

ninguém pense que algo miraculoso veio de você. Seus pensamentos          

poderão então facilmente racionalizar o que nos aconteceu. Estaríamos         

limitados em nossas habilidades para curar. Nós, então, seríamos         

eventualmente perseguidos por nossa fé em Ti. ” 

Jesus:“ Então, minhas 'flechas' não seriam retas e teriam severas          

limitações. Hmm, isso certamente não soa como o que eu estou           

"atirando". Estas também seriam 'flechas' que nunca atingiriam seu alvo.          

'Ineficaz' não soa celestial para mim. Ok, agora me dê o seu 'desejo de              

imaginação extrema'. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, aqui vai… 

● eu seria forte, jovem e bonita; 

● Eu teria um brilho sobre mim; 

● Eu teria grande sabedoria e conhecimento de você; 
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● Haveria uma alegria no meu rosto que não poderia ser escondida; 

● Todos seríamos mudados em um instante; 

● Seríamos libertados de nossas dívidas e devedores e só então          

estaríamos em dívida com Você e Deus, Nosso Pai Celestial,          

completamente; 

● Eu adoraria ver todos os nossos filhos curados e reconciliados,          

justificados e mudados; 

● O céu abriria e teríamos tantas provisões que poderíamos viver          

livres e ajudar os outros; 

● Nossos corações, nossos "cordões de prata" para você, seriam         

incrivelmente fortes; 

● Nosso único dever na Terra seria servir como soldados em seu           

exército; 

● Nós o ajudamos com a 'colheita'; 

● Ajudar-vos-emos a administrar a justiça, separando aqueles a quem         

chamaste daqueles que feriram tantos; 

● Nós trabalharíamos completamente através de Ti, como 'água viva'         

fluindo livremente; 

● Nós faríamos um 'trabalho poderoso' em Seu Nome; 

● Esses sonhos e visões encorajariam corações e trariam cura; 

● Nós refrescamos aqueles que estão cansados e quebrados e lhes          

damos esperança em Seu Nome; 

● Nós quereríamos por nada; e 

● nós ainda poderíamos de alguma forma desfrutar de uma pequena          

fatia do Céu na Terra até que você eventualmente viesse por nós. ” 

Jesus:“ Então, Erin, isso parece impossível para Mim? Isso parece          

impossível para Meu Pai Celestial? ” 

Eu:“ Não, Senhor, como nada é impossível para você. Você pode fazer            

qualquer coisa que deseje para nós, aqueles de nós que amamos você.            

Você já havia feito o impossível quando esteve aqui, inclusive          

ressuscitando os mortos. Você ressuscitou Lázaro dos mortos mesmo         

depois de ele ter ficado no túmulo por quatro dias. Senhor, 'nenhuma            

coisa' é impossível para você. 

“No entanto, agora também sinto que não há nada mais que eu possa             

fazer, escrever ou dizer para 'provocar' você a usar e/ou curar-nos mais            

cedo. Como sou meramente um filho de Deus e um amante de Você e do               

Seu coração, estou limitado em minhas palavras. Se não posso movê-lo           

como sou hoje, não sei o que fazer a seguir, pois isso é tudo de que sou                 

capaz agora. 
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“Só sei que anseio que minha 'grande imaginação' se torne realidade. Eu            

anseio estar aqui com você fisicamente, não apenas em uma visão, mas            

realmente aqui. Por favor, considere-me, minha casa e nossos amigos. Por           

favor, considere todas as coisas boas sob o nosso teto e em nossa             

propriedade. Que tudo que foi criado por Deus seja usado para a Sua             

glória, Senhor. ” 

Jesus:“ Seu pedido foi ouvido e suas roupas da prisão foram removidas.            

Agora, regozije-se, Erin, regozije-se como o Céu está sobre você. Embora           

eu saiba que você está frustrado com o "atraso percebido" e a incerteza,             

lembre-se de que não prometi a você uma entrega fácil. Embora eu            

também não tenha prometido a você um trabalho sem dor, prometi a você             

um "novo nascimento". Enquanto a estrada é estreita, rochosa e sinuosa,           

bem como longa, isso levou a Mim. ” 

Jesus estava sorrindo para mim. Eu comecei a chorar quando ele me            

abraçou. 

Eu: “Por mais que eu te ame, Senhor, meu coração está rompendo e             

minha esperança agora está desaparecendo. Eu também estou com medo          

também, então, por favor, por favor, nos ajude em breve. ” 

Jesus:“ Erin, eu estou com você, eu estou em você e estou aqui. Agora eu               

sei que você está de luto. Eu também sei que você está arrasado e se               

sente abandonado. Isso é algo que eu entendo. Quando você olhou para            

fora recentemente, o que você viu? ” 

Eu:“ Uma queda torrencial após um longo período seco. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, e eu prometi muitas coisas para você. Você ainda            

acredita em Mim? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mas agora acredito que sou o problema e que não              

há cura para mim. Senhor, eu não tenho sido bom o suficiente para toda a               

minha vida. Embora às vezes eu seja a segunda ou terceira escolha, nem             

sempre sou considerado. Realmente, Senhor, eu sou "apenas um         

ninguém". Oh Senhor, eu preciso de alguma esperança assim que me           

sentir perdido agora mesmo. ” 

Jesus:“ Eu estou com você, Erin, e farei tudo o que prometi. Você não vai               

me perguntar agora quando? ” 

Eu:“ Por favor, perdoe-me, Senhor, mas 'em breve', 'agora' e 'daqui a            

pouco' não se traduz muito bem onde estamos. Tudo o que sei é que              

realmente acredito em você e em tudo o que você prometeu.           

Simplesmente dói muito ter esperança e depois ter um passe de data.            

Então eu tenho esperança novamente e depois ainda passa outra data. 

“Logo, mais uma hora se passa, então outro dia, outro nascer do sol,             

outro pôr-do-sol e outro romper da aurora se foi. Para piorar as coisas,             

tudo o que vejo e leio nas notícias agora é ruim. As pessoas são tão más.                
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Por favor, não se demore mais, Senhor, pois não poderei aguentar por            

muito mais tempo. ” 

Jesus:“ Tudo bem, Erin, eu ouvi você. Eu posso sentir sua aflição. Eu             

conheço seus pensamentos ansiosos. Eu tenho você. Agora, olhe nos          

meus olhos. 

Quando olhei em seus olhos, me vi jovem novamente. Eu estava           

correndo. Eu poderia respirar profundamente. Eu era forte e linda. Eu           

tinha cabelos compridos e muita alegria no rosto. Eu poderia correr com            

velocidade e minha respiração era fácil e estável. Meu coração estava           

forte e saudável novamente. Eu tinha uma cor tão grande na minha pele             

que até tinha um brilho nela. 

Eu observei quando o Espírito de Deus veio sobre mim. Eu fui fortalecida             

ainda mais e agora parecia 'uma chama ardendo brilhantemente'. Minhas          

pernas agora tinham uma espécie de 'mola' para elas e eu podia pular e              

arremessar objetos grandes. Mesmo que eu tivesse muito pouca gordura,          

eu parecia "bem alimentado" e não era "magro dos fardos das           

aparências". Eu fui forte no Senhor! 

Logo tive que desviar minha cabeça dos olhos dele, enquanto me olhando            

nesse estado transformado estava se tornando muito doloroso para mim.          

Eu comecei a desmoronar e chorar. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, por favor, não fique pendurando cenouras na           

minha frente. Você sabe que eu não posso fazer nada nem perto disso a              

menos que Você de alguma forma crie um novo corpo para mim. Oh Pai,              

há tanta coisa para Você fazer como eu nunca fui tão ferido ou tão velho               

quanto eu estou agora ... 

● Minhas mãos, rosto e corpo estão inchados 

● Meus dedos mal conseguem segurar e não funcionam mais bem 

● Agora eu sou incapaz até mesmo costurar manchas do meu filho em            

suas calças 

● Eu mal posso subir as escadas mais 

● minha dor ainda me tira o fôlego às vezes 

● minha pressão arterial era tão alta recentemente que ainda teve de           

me testar novamente várias vezes 

● Havia também todos os meus outros testes 

● Eu às vezes fico desorientado e esquecido agora 

“Estou com medo. Não, Senhor, agora estou realmente com muito medo.           

Por favor, tenha compaixão pela minha situação aqui. Embora meus filhos           

tenham permanecido confiantes em Suas promessas, não posso deixar de          

ver esse desvanecimento se o tempo continuar marchando sem que          
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sejamos mudados. Oh Senhor, por favor, não permita que eu diminua           

tanto que não posso mais funcionar. Por favor! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como eu te ouvi e não vou permitir isso.              

Enquanto eu agora te levo para 'a borda', espere um pouco mais e você              

logo verá a Minha glória! Eu te amo, Erin, e ainda mais do que você               

poderia saber. Eu estou em você e estou com você. Eu vou cuidar de              

todas as suas necessidades e ainda mais. Enquanto seu coração está           

quebrado agora, apenas saiba que eu entendo esse quebrantamento. 

“Agora, farei tudo o que prometi. Erin, eu estou prestes a. Ele beijou             

minha testa. “Eu enviarei ajuda, sinais, milagres e maravilhas. A chuva           

não parou e nem as minhas bênçãos. Eu te amo. Ele me abraçou. 

Eu: “Oh obrigado Senhor.” 

Jesus: “Sua jornada está pronta para começar. Enquanto o atraso em suas            

bênçãos tem sido divino, é um que também deixou você questionando           

tudo isso. Erin, não questione isso. Eu fiz tudo o que eu disse que faria e                

farei tudo o que eu dissesse que faria. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, 'aproveite o dia'! ”Ele sorriu e riu. 

Eu: sorrindo. "Sim, senhor ... 'Carpe diem'!" Ele riu. 

Enquanto eu estava satisfeito com a nossa visita, como sempre estou,           

logo me preocupei ... sim, mais uma vez ... sorrisos! Eu decidi voltar para              

visitá-lo apenas um pouco mais tarde. Jesus se encontrou comigo          

imediatamente. Ele estava sorrindo e tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: “Sim, Erin, eu ainda estou aqui. Hmm, eu vejo que você está             

preocupado novamente. ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu sou, mas sobre coisas que alguns podem até achar             

que são bobas. É só que ... bem ... de 23 de Setembro veio e se foi. Meu                  

20.000º 
dia, em seguida, veio e se foi. Eu não sei por que, mas tudo isso

 
               

está pesando muito em mim agora. Pai, o que está para acontecer            

conosco? ” 

Jesus:“ Quando você lê a Minha Palavra, Erin, tanto velha como nova,            

você sabe que sou eu. Da mesma forma, você também sabe que sou eu              

quem está falando com você. Você também sabe que sou eu quem guiou             

cada um de seus escribas, aconselhando-os sobre cada um. 

“Embora eu na verdade não tenha jogado você em uma cisterna de            

esterco nem colocado você em uma fornalha ardente, permiti que você           

fosse constantemente atormentado, mas especialmente pelo seu principal        

ferreiro e acusador. Eu permiti tudo isso por boas razões, muitas das quais             

você não entenderá plenamente até que esteja aqui comigo. Você deve           

continuar a confiar em mim. 
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“Erin, eu permiti que você tivesse muitos encontros, experiências e fugas           

para que, quando eu finalmente usar você para a Minha glória, muitos,            

muitos mais de todas as esferas da vida, possam se ver em sua história.              

Sejam jovens ou velhos, ricos ou pobres, nativos ou estrangeiros, órfãos e            

esquecidos, poderão ver-se na sua história. 

“Eu escrevi sua história, Erin, tudo isso e, por sua vez, você já a              

descreveu. Enquanto isso lhe causou grande dor e até mesmo um coração            

partido, saiba que eu te amo. Lamento que tenha sido necessário que            

você aguente isso. 'Beber do meu copo' não é um caminho fácil. Por favor,              

não se preocupe, pois seu coração é Meu tesouro e altamente valorizado. 

"Agora, porque eu conheço seus pensamentos ..." Ele riu. "... Eu sei que             

você tinha pensado: 'Sim, mas agora sou velho, deficiente e incapaz.'           

Embora isso seja verdade como você é hoje, estou prestes a mudar você             

para a Minha glória. Você sabe que, quando você voltar a olhar para o dia               

de hoje, vai até sorrir e rir? 

“No entanto, sei que você não está rindo agora e isso eu entendo. Embora              

os tempos tenham sido difíceis para você, eu estive e sempre estarei lá             

com você. Quando o inimigo pediu a sua morte, o que ele tem muitas,              

muitas vezes, eu representei você. 

“Quando ele pediu a seus filhos, eu fiquei por eles. Quando ele pediu sua              

saúde, eu defendi você e permiti isso apenas com parâmetros limitados.           

Quando o inimigo pediu sua punição contínua, eu fiquei lá com você. Eu             

até estive com você como mentiras, falsos testemunhos e até mesmo           

documentos falsos foram usados contra você. 

“Seus inimigos sabem exatamente quem você é para mim. Erin, você não            

vê os milagres que estão prestes a acontecer? Está se desdobrando diante            

de seus olhos. Olha ... ” 

Ele pegou minha mão e nós estávamos instantaneamente na 'piscina          

escura'. No entanto, a piscina não estava mais escura. Já não estava cheio             

de água negra. A piscina estava agora forrada de pérolas em folhas            

contínuas. A água brilhava como uma jóia enquanto o sol brilhava sobre            

ela e dançava em movimentos iridescentes de cor. Foi de tirar o fôlego. 

Jesus: "Agora, Erin, esta é a sua piscina ..." 

Ele então apontou para a pomba, mas agora estava viva e saudável,            

cintilando em brancos, dourados e dourados. Não estava mais arrulhando          

em luto, mas cantou lindamente e alegremente. Tinha uma nova canção           

de louvor. Enquanto 'minhas paredes de vidro' ainda estavam claras,          

agora era completamente privado e eu podia ver jardins luxuosos,          

vinhedos e fontes. 

Jesus: “Enquanto ninguém pode ver, Erin, você ainda pode ver. Você           

entende? ” 
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Eu:“ Não totalmente, Senhor, mas estou tentando. ” 

Jesus:“ Lembre-se, Erin, é sempre mais escuro antes do amanhecer.          

Enquanto eu sei que você está desanimado, irritado, preocupado e incerto           

agora, por favor, não seja. Embora um plano tenha sido estabelecido para            

você desde o começo, o mesmo também é verdade para toda a sua             

família, bem como para aqueles que realmente me amam e me procuram            

com todo o coração. Erin, chegou a hora de você nadar nesta bela piscina.              

Chegou a hora de amarrar seu quebrantamento. Agora, venha comigo          

para a piscina de cura ... ” 

Ele pegou minha mão. Assim como os dedos do meu pé direito tocaram a              

água, eu vi um flash de luz e senti um choque de poder de cura entrar em                 

mim ... 

Sonhe ... 

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente permitidas             

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

10 


