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Jesus e Trocando Para Sapatos Perfeitos 

11 de Fevereiro de 2018 

 

Comunhão… 

 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Você me deu um sonho vívido na noite             

passada ... 

Sub-Dream 1 descrição começa ... 

Enquanto eu estava na casa dos 20 anos no que parecia ser semelhante             

aos meus anos de faculdade, eu ainda tinha todo o conhecimento que            

tenho agora. Eu ainda era casado com meu marido e tínhamos todos os             

nossos cinco filhos. Vivíamos agora em uma grande "Casa de Pedra" com            

um quintal ainda maior. 

Enquanto o pátio era bonito, a estação não havia mudado do inverno para             

a primavera ainda. Enquanto a neve tinha clareado pela maior parte,           

todas as árvores, arbustos e grama ainda eram marrons, com só           

sugestões de brotar e verde. 

Estávamos agora nos preparando para ir embora de nossa residência por           

alguma educação em uma faculdade. No entanto, sabíamos que isso seria           

divertido para todos nós e não seria estressante. Fomos empacotados de           

forma esparsa e pegamos apenas o que estávamos usando, junto com           

uma troca de "roupas da noite". Tudo, incluindo nossos artigos de higiene            

pessoal, deveriam ser fornecidos. 

Logo descobrimos que haveria três pessoas diferentes que iriam estar em           

nossa propriedade para cuidar disso enquanto estivéssemos fora. Eles         

deviam alimentar nossos animais e checar o local periodicamente.         

Enquanto eu estava agora pronto para ir, primeiro tive que me encontrar            

com uma das pessoas que cuidariam das coisas para nós enquanto           

estivéssemos fora. 

A pessoa com quem eu estava me encontrando era uma jovem mulher.            

Imediatamente fiquei um pouco preocupado quando ela começou a fazer          

perguntas muito específicas sobre nós, nossa casa e eu pessoalmente.          

Minha preocupação aumentou quando ela começou a fazer perguntas         

sobre uma festa de aniversário com um bolo que acabara de ser guardado             

para mim. 

Mulher: “Eu estava apenas curiosa sobre os presentes que você recebeu           

em sua festa de aniversário. Você estava planejando levar isso com você?” 
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Enquanto eu estudava seu rosto para ver se eu poderia ler por que ela              

faria uma pergunta tão estranha, eu ouvi o Senhor falar comigo. 

Jesus: “Ela está planejando roubar de você. Ela roubou de você antes. Não             

tenha nenhum contato com essa mulher. ” 

Ele então me mostrou a visão de uma linda bússola branca feita de             

pedra-sabão branca. Embora eu não tenha certeza se a pedra-sabão          

branca existe, isso aconteceu neste sonho. Esta bússola tinha algumas          

belas inscrições escritas nela. De alguma forma, eu sabia que isso tinha            

sido um presente de uma amiga querida e que eu a perdia há cerca de um                

ano. 

Como pano de fundo, enquanto eu ainda tenho jóias de prata, incluindo            

brincos e colares, qualquer coisa de valor real foi vendida há muitos anos             

para pagar contas médicas e legais. Como raramente uso jóias, não visito            

mais minha caixa de jóias. 

No entanto, nesse sonho, lembrei-me de que havia examinado minha          

caixa de jóias há três meses e descoberto que a maior parte do pouco que               

me restava desapareceu. Na época, achei que minhas filhas tinham          

emprestado algumas das minhas peças, então eu as despedi. 

Enquanto esta mulher continuava a fazer perguntas, o Senhor revelou          

todas as coisas que ela havia roubado, bem como todas as coisas que ela              

planejava roubar em breve. Eu estava agora um pouco em choque como            

esta mulher não se encaixava na descrição de alguém que você esperaria            

fazer algo assim. 

Seguindo as instruções do Senhor, eu a levei para dentro de nossa casa e              

a trouxe para os itens que ela planejava roubar. De repente ela parecia             

bastante ansiosa ... 

Mulher: “Escute, Erin, eu realmente não quero ficar com você. Talvez ...            

”eu a interrompi. 

Eu: “Chega. O Senhor acabou de me mostrar que você roubou minha            

bússola. Este foi um presente especial de um amigo querido. Você           

também roubou cinco colares, dois anéis e várias pulseiras. Você também           

pegou algumas das minhas roupas, um tablet ... ” 

Antes que eu pudesse terminar minha lista, ela se virou e fugiu. A porta se               

fechou subitamente quando ela se aproximou. Compreensivelmente, sua        

ansiedade transformou-se em medo. 

Eu: “Eu te convidei para a minha casa e confiei em você, mas agora você               

transformou o meu bem no seu mal. Você deve guardar as coisas que             

roubou, mas saiba que elas estão agora amaldiçoadas. Não pise em nossa            

propriedade novamente ou você vai lidar com o meu Senhor, Deus. ” 

Depois que eu disse isso, a porta fechada de repente se abriu novamente.             

Ela parecia assustada. 
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Mulher: “Por favor, Erin, posso devolver esses itens para você?” 

Eu: “Não. Você agora precisa deles mais do que eu. No entanto, você deve              

saber que mesmo a bússola que você roubou não vai ajudá-lo a encontrar             

o seu caminho. Mesmo que esta bússola esteja sempre definida como 'O            

Norte Verdadeiro', você não a encontrará. Não importa o quanto você           

tente, um caminho reto não será encontrado por você. ” 

Enquanto a mulher ficou ainda mais aterrorizada no começo, ela logo           

começou a nos amaldiçoar. Todo o seu comportamento, especialmente o          

rosto dela, mudou. O Senhor falou comigo de novo ... 

Jesus: "Não se preocupe, pois todas as suas maldições agora voltarão           

sobre ela." 

Só então, eu vi uma parede entre ela e eu. Enquanto eu podia ver a               

parede claramente, ela não podia. Eu sabia que esta era uma parede            

espiritual, mas também de alguma forma física. Enquanto ela tentava se           

aproximar de mim, não conseguia penetrar nessa parede. 

Então notei que havia dois anjos muito grandes que estavam movendo a            

parede em direção a ela. Esta parede não estava apenas empurrando suas            

costas, mas também suas maldições junto com ela. Quando essa parede           

finalmente a empurrou para fora de nossa propriedade, ela começou a           

murchar e encolher. Ela agora estava sofrendo as mesmas doenças que           

ela tentou me xingar de seus lábios. 

Eu: “Senhor, não quero confiar nessas pessoas. Estaria tudo bem se nós            

confiassemos o cuidado de nossa casa e animais aos Seus anjos em vez             

disso? ” 

Jesus: Eu o ouvi rindo e eu simplesmente soube que Ele então tinha um              

sorriso em Seu rosto quando Ele me respondeu. “Sim, Erin. As pessoas            

são curiosas e, tanto, que até gostam de passar por suas coisas quando             

você não está lá. ” 

Mesmo sabendo disso sobre as pessoas, eu ainda estava chocada.          

Decidimos confiar totalmente nosso lar a Deus e nos colocamos em nosso            

carro. Nós dirigimos então a nosso evento e logo chegamos a um tipo de              

universidade. 

Após o estacionamento, fomos para dentro e logo foi direcionado para           

uma grande sala de conferências. A sala de conferências foi um pouco            

incomum, pois tinha mesas de escola em vez de mesas. Quando olhamos            

ao redor da sala, logo notamos que todos aqui também pareciam ter            

'idade na faculdade'. 

Não apenas isso, mas logo descobrimos que vários de nós acabáramos de            

comemorar nossos 'aniversários'. Quando mais tarde fomos direcionados        

para um tipo de salão de convenções, também descobrimos que todos nós            

havíamos trazido nosso "bolo de aniversário" restante para compartilhar. 
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Este bolo restante que trouxemos foi cuidadosamente colocado em         

algumas prateleiras situadas na parede do fundo. Eu sorri quando percebi           

que eles também estavam servindo bebidas e lanches lá. Quando nos           

misturamos, foi anunciado que a primeira ordem seria dividir-se em vários           

grupos de quatro. 

Para aqueles com outros membros da família também presentes, esses          

membros da família foram "separados" um do outro por essa parte.           

Disseram-nos então que cada grupo de quatro estudaria uma porção          

profética da história moderna. Também nos foi dito que os dez maiores            

eventos seriam então objeto de um estudo ainda mais profundo. 

Meu grupo de quatro pessoas foi designado para algo que me pareceu            

extremamente fácil de estudar. Nós fomos estudar entretenimento nos         

últimos 70 anos da história de Hollywood. Eu devo estar certo sobre isso             

ser uma tarefa fácil, já que completamos isso em apenas vinte minutos ou             

mais. 

Enquanto esperávamos que os outros grupos de quatro terminassem suas          

tarefas, os outros três em nosso grupo e eu falamos sobre como            

sentíamos que isso era quase mais um "sinal dos tempos" em oposição a             

um "evento profético". 

Logo sugeri que fizéssemos uma pausa e passássemos a comer um           

pedaço do meu bolo de aniversário que eu trouxera. Eu realmente queria            

compartilhar meu bolo com o meu grupo. No entanto, depois que eu olhei             

em todos os lugares em uma prateleira que eu sabia que deveria ter sido,              

percebi que agora foi embora. Alguém do grupo me pediu para descrever            

meu bolo. 

Eu: “Hmm, até tinha o meu nome! Era um bolo de sete camadas com              

cobertura de creme de chocolate e baunilha. Era lindo e incrivelmente           

colorido. Eu vejo uma garota ali que estava frequentando essa área. Vou            

perguntar a ela o que poderia ter acontecido ao meu bolo. 

Fui até ela. Quando me aproximei dela, ela sorriu para mim em            

antecipação à minha pergunta. 

Eu: “Com licença, mas onde foi meu bolo de aniversário que sobrou? Até             

tinha o meu nome. ” 

Menina:“ Hmm, não tenho muita certeza. E se você tirasse parte do bolo             

dessa outra pessoa em troca? ” 

Eu recusei e decidi procurar uma lata de lixo grande sendo usada para o              

descarte de copos de papel e pratos usados durante a conferência. No            

topo da pilha, apenas sentado ali, estava meu bolo. Ainda estava intacto e             

intocado pelo lixo. 

Por alguma razão, não era mais apenas "meio bolo", mas agora era mais             

uma vez um bolo de tamanho normal. Enquanto antes acabava de dizer            
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"Feliz Aniversário, Erin!", Agora dizia: "Ainda vivo aos 55 anos, Erin!"           

Como ainda estava no prato, decidi pegar meu bolo agora completo e            

trazê-lo para a menina. Ela parecia chocada. 

Eu: “Por que meu bolo estava no lixo? Você mentiu e disse que nunca viu.               

Por que você faria isso? ” 

Garota:“ Eu não gosto de você e ninguém deveria estar comendo seu            

bolo! ” 

Eu:“ Ok, mas eu nem conheço você. Como você me conhece? ” 

Garota:“ Eu não sei, mas conheço seu tipo. Apenas olhe para você! Você é              

'judy'! ” 

Eu:“ Hmm, parece que você está me acusando das coisas que você está             

realmente fazendo. ” 

O diretor deste evento deve ter ouvido nossa conversa quando ele veio            

rapidamente e tirou a garota de o centro de conferências. Depois que o             

diretor a acompanhou pessoalmente da propriedade, ele voltou para falar          

comigo. 

Diretor: “Sinto muito por isso. Ela nunca deveria ter servido comida para            

os outros comerem. Às vezes as pessoas passam para nos testar. ” 

Eu: Sorrindo. "Sem problemas. Está tudo bem. 

Ele sorriu de volta, mas depois chamou todos de volta. 

Diretor: “Devo avisá-lo sobre aqueles que foram enviados para enganar.          

Enquanto eles serão gentis com seus rostos, você deve saber que muitas            

vezes eles realmente têm ódio por você em seus corações. ” 

Nós então decidimos orar pela garota que tinha acabado de ser removida            

do centro de conferências. Depois que fizemos isso, a conferência          

continuou. 

Diretor: “Há dez eventos a serem estudados. Cada um desses eventos foi            

dividido em sua própria apresentação e cada um será mostrado e           

discutido em uma sala lateral separada - 10 eventos, 10 apresentações,           

10 salas laterais. O tour desses eventos será realizado em uma base de             

rotação. ” 

Nós logo descobrimos que nosso grupo de quatro era ir para o quarto # 3.               

O título do evento foi 'Isaiah and the 9-11 Event'. Eu estava excitado             

como eu sabia há algum tempo que Isaías havia predito isso. 

Quando entramos na sala ao lado, não pude deixar de notar o quão             

incomum era a configuração. Havia um colchão gigante lá que todos nós            

estávamos para sentar e usar como uma mesa de conferência para tomar            

notas. Decidi tirar meus tênis / sapatilhas para me "sentir confortável"           

para a aula. 
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Antes mesmo de a aula começar, o Senhor baixou todas as informações            

que me seriam apresentadas. No entanto, eu ainda queria participar com           

os outros no meu grupo. 

Embora o estudo tenha sido interessante e informativo, ainda era muito           

difícil para mim "viver de novo" os eventos de 9 a 11 de novo. Depois que                

terminamos de discutir o evento, chegou a hora de irmos para a sala 4              

para estudar o próximo evento. 

Fui até lá para pegar meus itens, mas logo percebi que meus sapatos             

estavam faltando. Como esses sapatos tinham sido o único par que eu            

havia embalado, a princípio pensei que talvez meu marido ou um dos            

meus filhos estivesse brincando comigo. 

Depois de falar com cada um deles, percebi que nenhum deles havia feito             

isso. Eu perguntei ao redor, mas ninguém sabia onde meus sapatos           

tinham ido. Encontrei o diretor e contei sobre o desaparecimento do meu            

único par de sapatos. 

Diretor: “Oh Erin, você está tendo um dia difícil!” Nós dois não            

conseguimos nos conter, mas depois rimos. “Tudo bem então, há uma loja            

de sapatos presa na parte de trás da sala de conferências. Você            

encontrará esta loja perto de algumas das outras lojas, juntamente com           

um restaurante. Vá e encontre um novo par lá. ” 

Eu:“ Eu vou, mas estou preocupada que vou sentir falta de alguns dos             

eventos! ” 

Diretor:“ Não se preocupe, Erin. Você não perderá nenhum dos eventos           

como você já sabe sobre eles. Diga-lhe o que ... eu vou te dar um passe!                

Nós dois rimos novamente. “Agora, você vai precisar de sapatos, pois a            

primavera ainda não chegou e ainda está fria.” 

Eu: “Tudo bem, então vou sair e comprar alguns sapatos novos.” 

Fui até as outras três pessoas do meu grupo. … 

Eu: “Por favor, continue sem mim. Eu vou te encontrar mais tarde. ” 

Para minha surpresa, eu realmente tive que andar bastante longe da Sala            

de Conferências antes de chegar a esta área com as lojas. Eu olhei ao              

redor e encontrei a loja de sapatos. Quando entrei, percebi rapidamente           

que havia muito poucos sapatos de inverno e menos tênis para comprar. 

Para meu espanto, notei que os únicos sapatos que eram realmente do            

meu tamanho eram sandálias ou sapatos muito mais formais do que eu            

gostaria de usar. Eu não encontrei nenhum calçado prático lá. O dono da             

loja de sapatos deve ter notado minha confusão quando ele se aproximou            

de mim e apontou para uma de suas placas. 

Proprietário: "Sem camisa, sem sapatos, sem serviço!" Eu não pude          

deixar de rir. 
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Eu: sorrindo. “Senhor, eu sei! O diretor da conferência me enviou aqui            

como alguém roubou meus sapatos. Eu tinha acabado de tirá-los          

momentaneamente e então eles se foram. ” 

Proprietário:“ Hmm, entendo. Talvez você não devesse tê-los tirado ... ou           

talvez eles não tenham se encaixado adequadamente em primeiro lugar. ” 

Eu: Suspirando. "Possivelmente. Independentemente disso, eu só preciso        

de alguns sapatos novos. Eu tenho um tamanho de 8 pés. ” 

O proprietário começou a retirar uma infinidade de sapatos, mas todos           

eles eram impraticáveis. Eu estava começando a ficar frustrado e ele           

podia sentir isso. 

Eu: “Diga-lhe o que… e quanto ao tamanho 9?” 

Proprietário: “O que? Você se encaixa com sapatos que são grandes           

demais para você? ” 

Eu:“ Olha, eu só preciso usá-los por um curto período de tempo até             

chegar em casa. Eu tenho muitos sapatos lá. ” 

Proprietário:“ Ok, mas você terá que me dar alguns minutos. Eu vou            

voltar para olhar. 

Enquanto esperava, decidi olhar pela janela com vista para a frente da loja             

de sapatos. Quando olhei para fora, notei um homem jogando um par de             

tênis no lixo. Eu fui até lá e tirei-os do lixo. Quando olhei na sola, notei o                 

número 8. Eles eram do meu tamanho! 

Eles eram um tipo estranho de tênis de cano alto com franjas nos             

cadarços e tinham uma cicatrização nas costas aberta. Eles não faziam           

sentido. Embora estes sapatos fossem extremamente brutos, eu decidi         

que eles iriam trabalhar… por agora. Assim que eu estava prestes a            

colocá-los, o dono saiu e me viu. 

Proprietário: “Sério? A sério? O diretor havia lhe enviado aqui para           

comprar sapatos novos e você deve andar com sapatos novos, não com            

sapatos velhos que alguém rejeitara e os feios com isso. Você vai me             

insultar e ao diretor se você fizer isso! ” 

Eu:“ Oh, eu sinto muito… foi apenas um pensamento fugaz. Eu realmente            

não quero andar com sapatos velhos de alguém também. ” 

Proprietário:“ Então volte para dentro. Eu encontrei alguns sapatos         

maiores e eles são mais bonitos do que você pode imaginar. Agora, vem             

... vem! ” 

Voltei e tentei alguns deles. Logo encontrei meus 'sapatos novos perfeitos'           

e os comprei. 

Proprietário: “Embora esses sapatos sejam maiores do que você usaria          

normalmente, eu sei que em breve você os preencherá!” 

Sub-Dream 1 description over… 

Caro pai, 
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obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

minha família e amigos. Pai, este seria o "Ano do Favor do Senhor", mas,              

até agora, vários queridos amigos foram levados para casa, ou seus entes            

queridos, e tem sido mais doloroso do que qualquer coisa até agora. 

Eu sei que você nos ama muito. Eu sei que aqueles que já passaram agora               

também intercederam por nós em Seus Tribunais. Na verdade, sei que há            

pessoas aqui, muitas que nem sequer reconheço, que intercedem por nós,           

onde Você me disse que, de alguma forma, estão relacionadas a mim. 

É difícil imaginar alguém como até mesmo um bisavô intercedendo por           

nós, sem o conhecimento de nós aqui embaixo, mas é um pensamento            

agradável para dizer o mínimo. Oh Pai, Seus caminhos são          

verdadeiramente mais altos que os nossos caminhos, então obrigado! 

A dor da perda de alguém próximo é tão difícil. Enquanto eles podem             

estar aqui em um momento, podemos então inesperadamente nunca mais          

ter contato com eles, pelo menos aqui na Terra. Você poderia ter tido uma              

conversa normal com eles, ou até mesmo os mandou para a escola ou             

para o trabalho, e então eles se foram. 

Embora o luto associado a isso possa ser imediato, pode haver um atraso             

no luto devido ao choque. Enquanto eu estou feliz que ambos os meus             

pais não estão mais sofrendo, eu ainda sinto falta deles ... sim, até             

mesmo meu pai terreno ausente. 

Sinto falta de saber que eles estão aqui ou, pelo menos, em algum lugar.              

Sinto falta da capacidade de dizer olá ou mesmo de dizer adeus uma             

última vez. Sinto falta da capacidade de dizer a eles que os amo mais uma               

vez ... ou pela última vez. Essas saídas podem ser tão inesperadas,            

mesmo que por razões de saúde, nos faça esperar uma partida rápida.            

Essa é a natureza humana! 

Também devo mencionar aqui que o Senhor agora me assegurou que Ele            

tem os meus pais terrenos com Ele. Esta é uma agradável surpresa para             

mim, para dizer o mínimo, mas apenas mostra que seus planos são            

melhores do que qualquer um de nossos planos. 

Dito isto, eu disse ao Senhor que nem sempre gosto do modo como os              

Seus planos podem nos ferir tanto. Às vezes, seus planos doem muito! Eu             

não gosto da perda. Às vezes acho que estou sentindo falta das            

lembranças, dos cheiros e dos sabores da comida da minha mãe.           

Enquanto sinto falta da risada da minha mãe, também é a mesma coisa             

para os amigos que também perdi. 

Devo admitir que não entendo completamente a "morte". Por que alguns           

de nós têm que continuar com esta vida? Por que temos que continuar a              

lidar com os preparativos, com os pratos de caçarola não consumidos e as             

conversas desconfortáveis, o tempo todo retendo a maneira como         
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realmente nos sentimos quando, mais tarde, ficamos sozinhos com nossos          

pensamentos? 

Ó Senhor, meu Pai, esta vida está cheia de tanta dor. Em muitos dias,              

nossa alegria é passageira. Por favor, Pai, ofereça conforto a todos           

aqueles que perderam um ente querido. Por favor, Pai, para mim,           

forneça-lhes sinais, sonhos e visões de Você de seus novos estados           

glorificados no Céu, para que possam ter algum alívio da picada da perda. 

Quando você os fornece, é muito reconfortante saber que eles estão em            

Casa Com Você, terminando nossas mansões celestiais, dançando nas         

ruas de ouro e correndo pelos prados e campos de flores. Não há nada              

como saber que eles estão mesmo andando com você entre as vinhas ou             

ao longo dos rios bonitos cheios de jóias e da água mais refrescante. 

Senhor, eu estou perguntando ... não, eu estou pedindo ... para o            

conforto de ser enviado, através de seus anjos ou você, Senhor. Enquanto            

eu sei que você nos ama tanto, este é um lugar tão difícil de ter que                

permanecer. Não importa o que façamos para prevenir ou retardar a           

morte, nossos corpos estão morrendo um pouco mais todos os dias aqui. 

Pai, você já sabe a hora exata de cada um dos nossos possíveis "Partidos              

Domésticos". Pessoalmente, tenho estado perto do tempo do corte do          

meu cordão de prata várias vezes (Eclesiastes 12: 6). Por causa disso, eu             

já sei que a morte não faz mal. 

Mesmo que eu saiba o quanto melhor estará lá no Céu com Você, eu ainda               

desejo permanecer aqui por causa dos vivos e que eles podem vir a             

conhecer Você, Senhor. Você me lembrou que ainda há mais a fazer aqui,             

então aguento e espero por você. 

No entanto, eu também sinto que, quanto mais eu espero, menos eu sou             

capaz de fazer. Eu sinto que agora estou lentamente me tornando mais            

um fardo do que uma ajuda. Por favor, ajude-nos logo, padre! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente no mirante no Vale da Bênção no Céu, em pé na              

base de uma linda árvore cheia de frutas. O Rio da Vida abaixo fluía pelo               

Vale e, ao longe e a nordeste, era a Cidade Dourada de Deus. 

Do meu ponto de vista, tudo isso era simplesmente deslumbrante. Não há            

nada cinza, morto ou marrom aqui, apenas uma abundância de vida. Tudo            

está florescendo aqui. Nada está morrendo aqui. 

Eu olhei e vi a rocha que eu tinha visto o Senhor sentar tantas vezes               

antes. Eu fui e sentei na rocha e comecei a louvá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado! ” 

Eu não pude deixar de agradecer a Ele por tudo o que Ele fez. Ele é tão                 

digno de todos os nossos louvores que meus olhos se encheram de            
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lágrimas. Eu senti uma mão em um dos meus ombros. Eu olhei para cima              

e foi Jesus tomando banho à luz do sol. Algo como uma coroa o cercou. 

Jesus: sorrindo. “Estou feliz que você veio, Erin. Agora, venha aqui e            

ouça. ” 

Eu podia ouvir uma mulher cantando um hino Norte Americano. Olhei           

para ele com um sorriso e ele apontou para um lago no vale. Uma grande               

celebração estava acontecendo lá. Foi como um grande piquenique, mas          

também houve dança, música e uma grande festa. Eu poderia então ouvir            

a mulher agora começar a cantar 'Grande é A Sua Crença'. 

Os anjos estavam agora começando a cantar junto com ela também. Seu            

canto perfeitamente sincronizado logo me tirou o fôlego. Não há          

absolutamente ninguém na Terra que possa chegar perto de igualar a           

incrível voz dessa mulher. 

Eu: “A voz da mulher é simplesmente incrível, Senhor. Ela é tão bonita.             

Seu vestido é deslumbrante. Que celebração linda! Quem é? Eu a           

conheço? ” 

Jesus: Rindo. “Ela conhece você, Erin. Um dia, você também a conhecerá            

aqui. Ela está comemorando seu regresso a casa. Ela tem amigos e            

parentes aqui. ” 

Eu: rindo. “Eu até vejo alguns animais com eles também!” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, ela vai morar neste Vale, mas também na Cidade            

Dourada. Você deve entender que o meu tempo é sempre perfeito ”. 

Eu:“ Embora eu não reconheça quem é, ela é como a luz do sol. Eu posso                

dizer que ela é gentil, gentil e cheia de risos e paciência. Eu também              

posso dizer que ela deve sentir muita falta daqueles que ficaram para            

trás”. 

Jesus:“ Sim, Erin, mas, aqui, ela está livre. Enquanto ela carregava um            

corpo sobrecarregado, ela agora é leve e livre. ” 

Eu:“ Eu realmente não posso descrever exatamente o quão bonita ela é,            

além de que ela se parece com uma 'supermodelo', mas ainda melhor. Oh             

Senhor, todas as pessoas aqui são tão lindas! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, como eles são aperfeiçoados e glorificados aqui no           

Céu”. 

Eu:“ Obrigado, Senhor, por me lembrar de tudo isso. Eu sinto muito por             

estar tão chateado ultimamente. Minha dor tem sido tão grande. ” 

Jesus:“ Erin, está tudo bem. Eu sei que, em sua dor, você rapidamente             

esquece tudo o que prometi para você. Enquanto você assume que eu            

cortarei seu cordão de prata a qualquer momento, ainda há mais para            

você fazer… se você estiver disposto. ” 

Eu:“ Estou disposto, Senhor, mas estou ficando mais doente. Eu anseio           

pelo dia em que eu possa fazer mais. Meus médicos agora limitaram            
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minha mobilidade até que mais testes terminassem. A companhia de          

seguros está irritada com isso e está prestes a me impedir de ajudar.             

Embora não estejamos preparados para a perda de receita resultante,          

realmente não temos escolha. Só você, Senhor, pode fazer um caminho           

onde parece não haver caminho. ” 

Jesus:“ O ladrão roubou de você e tomou algo valioso de você. Como             

resultado, você perdeu muitos anos. Seu sofrimento tem sido longo e sua            

punição nas mãos do ferreiro ainda mais. Não se preocupe, Erin, como eu             

planejo devolver tudo o que o inimigo roubou de você e ainda mais. 

“No seu sonho ontem à noite, os sapatos do seu antigo caminho foram             

removidos. Não se preocupe, pois agora você terá novos sapatos e um            

novo caminho. Lindos são os pés daqueles que trazem 'Boas Novas'!           

Agora, sua lição é de Isaías. ” 

Eu: “Sim, Senhor. Foi esta a partir de Isaías 52:7?” 

Isaías 52:7:”Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia            

as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a                 

salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, Erin, mas esta é apenas uma das muitas.            

Você conheceu Me on the Mountain e eu estou com você lá. Erin, estou              

sempre com você! ” 

Eu: Chorando. “Senhor, por favor, você pode nos mudar antes de receber            

mais santos em casa?” 

Jesus: “Erin, aqueles que vão para casa tinham designações. Eles são           

guerreiros com um grande propósito ... para ajudar a levantar o 'Exército            

de Deus'. Eles inflamaram a paixão para perseverar e terminar a corrida.            

Eu preparei isto com antecedência para todos vocês. Agora, o que você            

acabou de pedir vai contra a Minha Palavra e eu não prometo tal coisa.              

Erin, você deve confiar em mim em vez disso. " 

Eu:" Sinto muito, Senhor, mas eu sofro por muitos. Eu também me            

machuco quando penso naqueles que perderam crianças devido a gripe,          

acidentes ou atos criminosos. As coisas no mundo mudaram ainda mais           

recentemente e dói até mesmo assistir as notícias agora. Meu coração           

está se partindo e estou chorando muito com as coisas que estou vendo. ” 

Jesus:“ Oh Erin, devo levá-lo ao 'Jardim dos Animais de Bebê' para que             

você possa ver essas crianças brincando com os anjos? Sua alegria é            

agora indescritível. Essas crianças também eram guerreiras e agora         

esperam aqui para se reconciliarem novamente com seus familiares.         

Lembre-se que não sou cruel e sempre sei o que é melhor. 

“Essas crianças são minhas e são uma medida para aqueles que estão            

longe de mim. Então, ore, Erin, por suas vidas. Eles não morreram em vão              

e há um propósito para tudo isso. Por favor, tenha conforto, pois eles             
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estão aqui cheirando flores e correndo em campos gramados. As          

borboletas permitem que sejam apanhadas por eles e os pequenos          

animais os consolam. Eles não são solitários ou com dor. Eles são            

cuidados pelas mãos que os criaram. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, perdoe-me enquanto estou pensando de uma           

perspectiva 'carnal', não uma 'eterna'. ”Eu balancei a cabeça para mim           

mesmo. “Como posso estar aqui com você e ainda não entendo isso? Oh,             

por favor, me perdoe! ”Eu o abracei. 

Jesus: "Oh Erin, você está perdoado ... você só precisava de um curso de              

reciclagem, isso é tudo." Ele riu. “Agora, estou preparando você para           

novos sapatos e um novo caminho. Embora as portas estejam fechadas e            

você não possa abrir, logo abrirei portas que você não pode fechar. Sua             

alegria será grande. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor, porque vejo novas misericórdias de manhã a          

manhã. Oh Senhor, eu posso cantar no céu também? Por favor? 

Jesus: rindo. "Sim, Erin, e você pode cantar, dançar ... e até mesmo             

dançar!" 

Ele me tirou da minha visão por alguns segundos. Eu olhei para fora no              

campo em frente a nossa propriedade. Esta era agora a "vida real". Eu ri              

quando, então, vi uma corça se empinando na neve. Ela tinha uma linda             

cauda branca que saltava para cima e para baixo. Isso aconteceu na 'vida             

real' e naquele exato segundo! 

Eu: “Ok, como você fez isso? Oh certo… Você está sobre o céu e a terra!                

Uau! Eu te amo, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu também te amo! Erin, não se preocupe com o que você é              

incapaz de controlar. Eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou             

deixar você desmoronar. Vou remover as organizações corruptas que         

exigem muito, mas dão muito pouco em troca. Eles gostariam da sua            

morte, pois você é mais problemático para eles vivos do que mortos. 

“Vou expô-los, pois eles não o ajudaram nos quase quatro anos que se             

passaram desde a sua lesão. Em vez disso, eles mentiram e tramaram            

pelas suas costas. Eles se recusam a pagar aqueles que estão atrás de             

você, enquanto reembolsam aqueles que estão contra você. 

“Eu vejo o mal feito em segredo e vou punir aqueles que continuam. Não              

se preocupe, Erin, como eu não descanso. Eu não fecho os olhos para o              

seu sofrimento nas mãos deles. O que eles retêm de você, eu te darei e               

multiplicarei. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você! ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. O problema chegou. Por favor, deixe-nos viver em           

paz e ser verdadeiramente livre. Você poderia me curar em breve? ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, pois farei tudo o que prometi a seu             

respeito. Você é amado e reside aqui com seus amigos, muitos dos quais             
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você ainda não conheceu pessoalmente. Alegrem-se, Erin, alegrem-se! Ele         

me abraçou. 

Sonhe mais… 
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