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JESUS E A RETIRADA DA POEIRA DOS NOSSOS “LOUISVILLE         

SLUGGERS” (tacos especiais de beisebol)  

 

4 de março de 2019  

 

Comunhão...  

Caro Pai,  

Obrigada por mais um dia. Obrigada pela bela neve fresca. No entanto, a             

alegria de tal neve muitas vezes não é tão apreciada quando dentro de um              

barco tentando navegar nessas condições. Eu hoje estou triste. Desejei          

muito um milagre durante a noite da noite passada. No entanto, mais uma             

vez, a noite chegou e passou e eu ainda estou nessa condição.  

Dito isto, sei que poderia ser pior, por isso estou grata pela minha             

capacidade de continuar a funcionar. No entanto, Pai, cada dia é mais            

difícil e agora estou realmente com medo. Suspiro... Eu Te amo, Pai. Eu             

não provei que não vou fugir? Eu não provei que estou aqui? Às vezes              

sinto que estou sempre negociando com Você ou tentando provar meu           

caso a Você.  

Há muitos de nós sofrendo, Pai. Muitos de nós temos lutas diárias de             

aflição pessoal, mas também temos filhos ou netos com necessidades          

especiais. Eu sei que Você sabe disso, pois Você nunca está inconsciente.            

No meu quebrantamento em dor e lágrimas nesta manhã, chegando a           

Você em toda a verdade, tenho que perguntar: 'Quando'? Quando, Pai?           

Quando?! Você me deu um sonho ontem à noite...  

Sub-sonho 1: “Esmagando Incontáveis Salas de Ídolos” – Início da          

descrição...  

Eu estava quebrando ídolos, estátuas impuras. Essa foi uma tarefa fácil           

para mim, pois eram ídolos visíveis da adoração do mal e das artes das              
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trevas. Então fui para uma sala de coisas que eram ferramentas do            

inimigo. Peguei uma barra de ferro do tipo ‘pé-de-cabra’ para destruí-las.           

No entanto, estas me chamaram mais à atenção por serem coisas da vida             

cotidiana. 

Havia telefones, Facebook e outras mídias sociais, videogames, sacos de          

açúcar e doces, revistas, cafeína e glutonaria com alimentos. Eram coisas           

desperdiçadoras de tempo ou destruidoras do corpo. Depois, havia coisas          

relacionadas à obsessão das pessoas com sua própria aparência. Havia          

Botox, cirurgia plástica, pílulas dietéticas, levantamento de peso e         

equipamentos de treino. Hesitei em usar o pé-de-cabra nesses itens, pois           

sabia que alguns deles também poderiam ser usados para o bem.  

Anexa a estas salas havia uma sala separada, cheia das consequências           

dos excessos daquelas salas. Eu então vi prateleiras cheias de resultados           

de remover Deus e entregar-se a si mesmo. Vi remédios de venda livre no              

último quarto, os quais então se ligaram a grandes quantidades de abuso            

de drogas prescritas. Vi cafeína na bebida Red Bull misturada com álcool,            

levando a álcool puro. Então vi todos os itens acima misturados.  

Então vi uma prateleira de espelhos na última sala. Esta sala era usada             

pelas pessoas para exporem seus corpos, o que levava ao abuso de            

pornografia, tanto para meninas e meninos quanto para homens e          

mulheres adultos. Houve então uma sala para os resultados de ser alguém            

que se perdeu do “eu”. Era uma sala de desespero. Pensamentos de            

suicídio corriam desenfreados ali. Em resumo, cada sala significava algo e           

cada uma tinha vários graus de sutileza, tudo para enganar...  

• A primeira sala foi fácil. Eram ídolos "fáceis de identificar". Eles se             

destacavam.  

• Na segunda sala, foi mais duro. Eram ídolos do cotidiano que nos             

distraíam do nosso propósito divino.  

• A terceira sala, junto com as sub-salas relacionadas, foi a mais difícil.             

Era a sala em que trocavam Deus pelo mundo – deixando de serem             

liderados por Deus e se aprofundando nos prazeres desse mundo.  
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Este último quarto foi particularmente perturbador para mim. Quando         

peguei o ‘pé-de-cabra’ para essas coisas, reconheci as raízes. Tive a           

certeza de que a maioria não pretendia se autodestruir ao usar essas            

coisas aparentemente inofensivas, coisas como o Facebook. É fácil ignorar          

que as postagens no Facebook podem levar á inveja, cobiça e ciúme. Isso             

pode, por sua vez, afetar seus colegas de escola ou vizinhos, sejam eles             

cristãos ou não.  

Pensei nos meus filhos e seus amigos. Pensei nos ‘desafios de suicídio’ no             

YouTube. Pensei nas coisas que tiram nossas vidas. Ao destruir essas           

coisas, me vi arrependida de me distrair de Deus por essas coisas. Fiquei             

com raiva porque elas estavam em pleno uso agora. Quando arrebentei a            

última prateleira de itens, ouvi risadas vindas de outra sala. Olhei para            

dentro e os ídolos que eu tinha acabado de quebrar estavam sendo            

colocados de volta nas prateleiras por entidades demoníacas.  

Eu: “Eu te repreendo no nome de Jesus!”  

As entidades recuaram enquanto eu destruía alguns dos novos ídolos que           

eles haviam colocado de volta nas prateleiras. Eles continuaram a rir de            

mim, até mesmo quando levantei meu pé-de-cabra contra eles de maneira           

ameaçadora.  

Demônios: “Haha! Nós temos permissão. Você não pode remover tudo          

isso. Você não pode. Nós somos muito numerosos e há apenas alguns de             

vocês.”  

Eu: “Por que vocês não estão me ouvindo? Você não têm medo do Nome              

de Jesus? ”  

Demônios: “Sim, mas temos a permissão dEle para fazer isto neste lugar.            

Vá até Ele e lhe pergunte pessoalmente. Agora não fale mais sobre Ele!”             

Então começaram a zombar de mim ainda mais. "Ooooh, grande e           

assustador pardal com seu grande pé-de-cabra."  

Continuaram a rir e zombar de mim. Sem esperar, usei o pé-de-cabra e             

acertei um dos demônios. Foi um golpe direto na cabeça dele. Golpeiei sua             

cabeça com tanta força que ela voou do seu corpo e bateu na parede. Seu               
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corpo sem cabeça, em seguida, foi até a cabeça e a colocou de volta em               

seu corpo. Ele propositadamente colocou a cabeça para trás como mais           

uma piada zombeteira dirigida a mim.  

Decidi sair da sala, pois todos estavam começando a rir de mim mais             

intensamente. Quando olhei ao redor, vi outra sala semelhante à segunda.           

Então vi outra sala semelhante à terceira. Ouvi os demônios murmurando           

entre si. Minha melhor comparação é que soavam como um grupo de            

palhaços demoníacos sorridentes.  

Demônios: rindo. “Ela vai continuar? Há mais um milhão desses quartos.           

Oh querida, seus braços vão se cansar. Ei, enquanto ela está enrolada            

aqui, você quer ir ver algumas de suas amigas no Ninho? Ouvi dizer que              

uma delas tem alguns segredos suculentos. Eles continuavam a rir e a            

zombar de mim.  

Finalmente tive um “basta” e rapidamente me virei e novamente os           

repreendi em Nome de Jesus. Desta vez, pedi a Ele que silenciasse suas             

línguas sujas. Os demônios foram imediatamente silenciados. Quando        

olhei para eles, suas bocas estavam seladas. Eles não pareciam ficar           

chateados com isso e continuaram a zombar de mim com os olhos (por             

falta de uma descrição melhor). Eu comecei a clamar ao Senhor.  

Eu: “Senhor, isso vai precisar de um exército! Você precisa enviar o seu             

exército!”  

Sub-sonho 1 – Fim da descrição...  

Oh Pai, por favor, me perdoe. Enquanto às vezes Te dou 'meu templo',             

também sou culpada de ser facilmente distraída por coisas que não           

satisfazem. Elas são desperdiçadoras de tempo e prazeres do corpo. Por           

favor, remova-as em minha vida para que toda a glória seja a você, pai.              

Por favor, não permita que aqueles que você chamou sejam sugados pelos            

enganos do inimigo antes que você venha a nós. Por favor, não permita             

que seus eleitos sejam desencorajados e desapareçam. Por favor, Pai,          

clame isso para nós, em Nome de Jesus, Amém.  
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Sub-sonho 2: “Lindas Flores em Meu Carrinho Noturno” – Início da           

descrição...  

Eu estava cuidadosamente arrumando algumas flores de primavera        

pré-cortadas. Também peguei dois tipos de ramos. Um tinha flores de           

cerejeira e o outro tinha amêndoas. Tinha também alguns lindos lírios do            

vale. Também tinha algumas flores roxas que pareciam trombetas. E          

também alguns lírios de Páscoa. Arrumei tudo isso em um lindo vaso de             

vidro amarelo, gravado com borboletas e pássaros de primavera.  

Enchi o vaso com água. Coloquei cada ramo cuidadosamente dentro deste           

vaso antigo. A fragrância foi incrível. Foi estranho pois os arrumei na            

minha cama, onde durmo. Então pus o belo arranjo em minha mesa de             

cabeceira. Quando me deitei na cama, pude ver quão belas todas essas            

flores eram. Agradeci a Deus por elas e adormeci.  

Sub-sonho 2 – Fim da descrição...  

Quando? Oh, quando, Senhor? O mundo está se tornando muito pior. Este            

líder, nosso presidente dos EUA, está sendo culpado por causar a divisão            

da terra. As pessoas ficaram ‘enlouquecidas’ por causa dele. Há mentiras           

sendo contadas que não são aceitáveis. É como se as Portas do Hades             

fossem abertas sobre a terra no momento em que esse homem ia sendo             

eleito. Você sabia de antemão que isso aconteceria, Senhor, ainda assim           

você ainda o enviou.  

Bem, eu sei que há uma razão para fazer isso. Ele está expondo as              

mentiras e enganos da agenda da esquerda. A terra está em turbulência            

como resultado. Você enviou tantas coisas contra a terra, incluindo          

tempestades, terremotos, inundações, temperaturas congelantes, novos      

fenômenos climáticos, avalanches, tempestades de poeira... e essa lista         

continua. As pessoas não enxergam que a Tua ira veio sobre a terra.  

Finalmente e em poucos anos, o 'caldeirão de água' agora fervia. Na            

escola cristã de nossas meninas, os cristãos são agora a minoria! As            

crianças estão sendo ensinadas agora que não há problema em fazer o            

que quiserem, quando quiserem. Muitos foram ensinados a odiar os          
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cristãos, pois a Sua Palavra não apoia os estilos de vida pecaminosos            

deles. No entanto, muitos de nós ainda praticamos coisas pecaminosas          

que não são diferentes disso, aos Teus olhos:  

• Quantos de nós somos invejosos, cobiçosos, invejados ou até          

amaldiçoam seus vizinhos?  

• Quantos de nós somos mesquinhos ou mostramos espírito generoso          

apenas quando as pessoas estão assistindo?  

• Quantos de nós nos vangloriamos, nos orgulhamos ou proclamamos          

quão grandes somos, por Deus estar realizando milagres em nossas          

vidas?  

• Quantos de nós fofocamos ou nos sentimos em nível mais alto do que              

outros membros da igreja?  

Sentei-me nos bancos, quando uma linda jovem cantou uma canção sobre           

seu amor por Jesus. Então, ouvi dois "cristãos" céticos dizerem o seguinte            

um para o outro:  

Paroquiano 1: “Ela com certeza canta uma linda canção sobre seu amor            

por Jesus. Se ela soubesse que seu pai esteve traindo sua mãe.”  

Paroquiano 2: “Sim. Aí então, o quanto ela amaria a Jesus?”  

Ouvi essa expressão horrível sendo dita logo depois que eu me tornei uma             

cristã. Eu era uma nova cristã e isso me fez sentir mal, literalmente. Mais              

tarde, descobri que a família lutou por muitos anos depois disso, enquanto            

eles se esforçavam para permanecer juntos, apesar desse adultério. Eles          

conseguiram ficar juntos, mas houve consequências horríveis:  

• A mãe da menina ficou muito doente de câncer.  

• A garota se tornou uma festeira selvagem na faculdade.  

Felizmente, a garota finalmente voltou para você, pai. No entanto, não           

posso deixar de acreditar que foram as maldições enviadas por esses           

paroquianos àquela preciosa criança que, de alguma forma, a afetou          

involuntariamente. A igreja é supostamente um ambiente seguro e de          

apoio e, não, para estar no pleno funcionamento do inverso dos frutos do             
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Espírito. Esta é uma condição de coração, mas realmente é mais           

semelhante a doença cardíaca.  

Isso é porque Deus não tinha espaço para trabalhar lá. Ele não foi             

convidado para os bancos. Este é o lugar onde satanás está fazendo seu             

melhor trabalho. É por isso que as igrejas estão hoje fechando mais rápido             

que os shopping centers. Pai, sem um milagre Teu, sem o Teu exército,             

tantos perecerão. Parece que o mal agora está vencendo em todas as            

frentes.  

Como sou mãe de dois rapazes com necessidades especiais, a frequência           

à igreja era interrompida para mim, pois eu via os números dos meus             

filhos aparecerem na tela. Eles não eram como as outras crianças, devido            

a estarem no espectro autista. Suspiro! Isto criou uma falta de atividade            

do tipo ‘normal’ para todas as partes envolvidas. Eu me perdi do ‘normal’.             

No entanto, encontrei o tesouro, que é Jesus, em meio a todos esses             

problemas.  

Pai, a neve está pesada aqui hoje. ‘Um pé de neve’ já caiu. É o tipo de                 

neve pesada e escorregadia. Antes que a tempestade finalmente pare,          

teremos facilmente mais umas seis polegadas [nota: 15 cm]. Está quieto           

lá fora, como resultado. Quando a neve cai, fica muito calmo.  

Meu marido e eu oramos um pelo outro hoje. Meu marido até derramou             

uma lágrima. Isso é incomum, pois ele é sempre tão positivo sobre o que              

você está fazendo. No entanto, hoje, a espera finalmente chegou até ele e             

ele não conseguiu se conter. Felizmente, uma vez que ele a deixou sair,             

ele estava de volta ao seu ‘eu’ normalmente positivo, novamente. Eu           

acredito que ele precisava ser honesto em sua frustração com o tempo de             

Deus. E ele foi.  

Oh, Senhor, esperar é tão difícil. Compreendemos plenamente agora         

porque você chama 'paciência/esperança' como o mais difícil de todos os           

Frutos do Espírito. Quando, Pai, quando você vai nos curar?  

Jesus: “Erin, suba”.  
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Eu estava na porta de Deus. Estendi a mão e bati três vezes. Houve um               

alto sonido de martelo ao usar Sua enorme aldrava em forma de cabeça             

de leão. Me virei e examinei a bela paisagem enquanto esperava alguém            

atender à porta. O Vale de Deus era tão lindo. As árvores estavam             

desabrochando e as fragrâncias eram incríveis. Havia animais e pássaros          

aos pares por todo o lugar e eles estavam caçando um ao outro em              

brincadeiras.  

Esta dança divina da primavera é verdadeiramente um mistério feito por           

Deus. Não há medo aqui. Todo o medo se foi. Ouvi música vinda de              

dentro de Seu Lar. Ri para mim mesma e pensei, 'Humm, ele está levando              

um tempo para atender à porta'. A água corria ao meu lado, em belos              

canais de ouro martelado.  

Essa 'mini-correnteza' ia de seu lar para as belas piscinas abaixo. Era            

diferente de tudo que eu já tinha visto aqui na Terra. Apenas o rei dos reis                

poderia ter um cenário tão extravagante. Retornei à porta e, agora, estava            

a me perguntar se Ele teria ouvido minha batida. Decidi bater novamente,            

por via das dúvidas. No entanto, pouco antes que eu conseguisse bater de             

novo, a porta se abriu. Um anjo de Deus estava ali para me receber.  

Anjo: “Venha, Erin, o Senhor está esperando por você.”  

Entrei numa bela sala. Olhei para cima e havia uma pintura em            

movimento da Criação delineando Gênesis. Como no passado, a pintura          

estava em movimento e contava a história da Criação. As colunas de            

pedra foram coroadas com romãs de bronze. Olhei em volta e me faltou o              

fôlego. Lágrimas começaram a cair e logo eu desmoronei.  

Caí de joelhos em seu lindo tapete, um tapete que tinha sido feito à mão e                

personalizado para o Senhor dos senhores. Quando me ajoelhei lá, pude           

ouvir o som de passos se aproximando. De alguma forma eu soube que             

era Jesus. Olhei para ele. Ele parecia preocupado comigo, então me           

encontrou curvando-se para mim. Secou minhas lágrimas e me abraçou.  

Jesus: “Oh, Erin, Eu estou aqui. Está ok. Eu estou aqui.  
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Ele me abraçou enquanto eu continuava a chorar... bem, na verdade, a            

uivar. Meus gritos podiam ser ouvidos em toda a casa de Jesus. A música              

parou. A pintura parou de se mover. Tudo parou completamente.  

Eu: “Senhor, você é meu melhor amigo. Deus é meu pai e criador. Por que               

você demora em fazer o bem, Senhor? Eu estou clamando por ajuda.            

Outros fizeram o mesmo. As pessoas estão morrendo por falta de           

conhecimento. Seus filhos tiram as suas próprias vidas. Viver nestes          

tempos não é uma coisa fácil. O mal está triunfando contra o Seu povo,              

contra aqueles que você diz amar.  

“Você me convidando para um lugar tão bonito é como balançar uma            

cenoura na frente de um cavalo faminto. Você me disse para vir            

corajosamente diante de você em verdade. Eu faço isso agora mesmo,           

embora eu saiba que Você pode remover a minha respiração dos meus            

pulmões num único movimento, numa fração de segundo. Senhor, o Seu           

povo, aqueles a quem Você chamou, corre o risco de se perderem.  

“Quem pode resistir se acalmando, enquanto nossa espera por você passa           

mês após mês e até ano após ano? Embora tudo além de Você não seja               

benéfico, o que mais devemos fazer? As endorfinas das coisas que           

gostamos são apenas chupetas temporárias.  

“Senhor, preciso da Sua alegria em vez disso. Apenas a Sua alegria            

bombeando em nossas veias pode realmente satisfazer. Por favor, Senhor.          

Quando Você irá nos curar e nos chamar para o serviço? Temo que agora              

Você fique com raiva de mim por todas as minhas reclamações.”  

Jesus: “ Erin, levante-se e venha comigo.” Ele me ajudou. “Você vai agora             

ouvir e eu vou responder. Erin, eu te amo incondicionalmente. Eu não            

estou surpreso pela sua reação. Você está desapontada porque uma data           

que você pensou ser boa não se desdobrou conforme você desejava. Eu a             

criei e sempre estive com você. Não sou imune aos seus gritos. Não fico              

insensível quando você se machuca. Não sinto prazer em seu desânimo.           

No entanto, isso eu devo agora lhe dar... Nenhuma pessoa entrou em            

9 



minha casa e chorou em lamento tão alto quanto você acabou de fazer.             

Até os anjos pararam de cantar.”  

Eu: “Oh, Senhor, por favor, perdoe-me. Eu sinto tanto se irritei você.”  

Jesus: “Você acha que eu não sabia que você faria isso? Erin, eu estou              

sempre com você e nunca vou te deixar.”  

Eu: “Sim, Senhor, Você está bem aqui comigo, mas...” – Ele sabia o que              

eu estava prestes a dizer.  

Jesus: “Oh, sim, eu entendo. Isto é sobre eu estar com você, mas sem              

remover a sua dor que você continua a suportar. Veja, eu entendo isso.             

Deus, meu Pai, esteve comigo durante minha perseguição, todavia não          

retirou meu cálice de Mim. Você não entende isso porque pareço arrastar            

essa situação. Erin, você acredita que eu não tenho defeitos?”  

Eu: “Sim, Senhor. Você faz tudo perfeitamente. Meu acesso de emoções           

no chão da sua casa não o levou a mudar. Eu fiquei fazendo caretas e               

esperava que Você fosse ceder.”  

Ouvi ruídos de boas risadas do Senhor e dos anjos presentes. Ele colocou             

um sorriso no meu rosto e eu logo estava rindo junto com eles.  

Jesus: sorrindo. “Você Me alegra, Erin. Não vamos esquecer deste dia tão            

cedo. Até interrompi a imagem em movimento do Gênesis para ouvir os            

gritos da Minha noiva guerreira, Minha pequena pomba, Meu pardal          

especial. Agora, olhe para cá...”  

O Senhor chamou minha atenção para uma pequena pedra incrustada de           

ouro, gravada com a data de hoje e com minhas iniciais. Dizia o seguinte:              

‘Um pardal pequeno move O Coração de Deus!’ Chorei.  

Jesus: “Você precisa ver o que vem ocorrendo desde a última vez em que              

esteve aqui. Venha...”  

Ele me levou ao seu pátio. Havia uma enorme piscina ao lado do Relógio e               

do Calendário de Deus. Havia anjos ao nosso redor. Sua organização me            

lembrou algo como um ‘Detalhe de Segurança’. Havia quatro anjos          

poderosos que estavam de guarda em todas as direções. De alguma           
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forma, essa configuração parecia diferente da que eu tinha visto durante           

minhas visitas anteriores aqui ao seu pátio.  

Eu: “Senhor, por que todos estes anjos são necessários para a           

segurança?”  

Jesus: “Bem, eles estão realmente aqui para uma reunião. Erin, estamos           

no meio de uma espécie de conferência.”  

Eu: Eu estava realmente muito envergonhada. “Oh, Senhor, todos eles          

ouviram meu lamento?”  

Jesus: “Humm, pergunta interessante.” Ele olhou em volta com as palmas           

das mãos abertas. “Bem, vá em frente. Todos vocês ouviram os gritos de             

Erin em Minha Casa?” Ele estava sorrindo e rindo.  

Todos os anjos, em uníssono: “Sim, Senhor.” Eu agora estava muito           

zangada comigo mesma.  

Jesus: rindo: “Tudo está perdoado e, agora, até esquecido.” Balancei a           

cabeça timidamente em concordância. “Erin, agora é só você que continua           

a ressuscitar este incidente. Nenhum deles está surpreso, especialmente à          

luz do que todos eles experimentaram com Minhas designações. Você          

representa os sentimentos das multidões agora mesmo. Veja, Erin,         

olhe...”  

Só então, eu vi o reflexo dos eventos atuais na piscina em tempo real. Vi               

a Terra rodando como se fosse um globo girando em seu eixo. Foram-me             

mostradas então muitas coisas:  

• O alinhamento de mísseis apontados para alvos variados, por todo o            

mundo  

• A maioria desses mísseis estava destinada aos EUA, especialmente a           

partir de China e Rússia  

• Anjos designados retendo os planos dos regimes malignos  

• Outros regimes malignos apontando um número desproporcional de         

mísseis para Israel  

• Atividades tomando lugar na Índia, Paquistão, Venezuela e outros países           

da América do Sul  
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• Grandes guerras territoriais tomando lugar no norte do México  

• Guerras entre a Rússia e algumas regiões europeias acerca de direitos            

sobre a água  

• Revoluções na Europa, incluindo algo como prédios e líderes, ambos indo            

ao chão  

• A Europa então ficou semelhante a um enorme mapa fragmentado  

Quanto às coisas que me foram mostradas especificamente sobre o          

continente norte-americano:  

• Uma sacudida no Canadá e mudanças vindo  

• O Touro Vermelho mais uma vez correndo pela terra  

• O Touro Vermelho então sendo cercado por várias entidades, todos com            

capas e lanças em posições, a fim de botar o touro abaixo  

• Enquanto nenhuma das lanças dava início, alguém em particular o           

machucou  

• Por causa das ações uns poucos, muitos adquiriram medo e se            

mantiveram silenciosos  

• Enquanto ele me parecia abatido e arrasado, vi anjos enviados para            

protegê-lo  

• Os anjos salvaram o Touro Vermelho no último momento de todos  

• Então, repentinamente, o silencioso se levantou com altas vozes  

• Os outros então fugiram e se amedrontaram  

Então, o que eu vi e que mais me perturbou foi uma rede que rodeava o                

mundo. Havia uma guerra massiva entre os anjos que haviam sido           

expulsos, os quais tentavam chegar à Terra, e os anjos designados para            

mantê-los ali até que os 144.000 fossem marcados por Deus. Vi pequenas            

luzes em vários lugares. Essas luzes estavam escondidas, mas realmente          

retiradas da vista de todos. Elas estavam esperando em Deus.  

Eu: “Senhor, os 144.000 sabem agora quem são?”  

Jesus: “Sim. Cada um agora sabe ou suspeita. Há uma frente de ação do              

inimigo para localizá-los de várias maneiras. No entanto, não importa qual           
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método eles usem, o inimigo não o saberá, pois tudo isso está oculto a ele               

até que os 144.000 estejam finalmente selados.”  

Eu: “Eles estão informados apenas porque Você lhes tem enviado sinais?”  

Jesus: “Enquanto alguns sabem, eles mantêm silêncio porque não sabem          

a origem de sua família. Alguns não estão praticando a frequência na            

igreja, porque Eu os separei intencionalmente. Outros frequentam a         

igreja, mas discordam da mensagem que a igreja tem para a atualidade.            

Eu tenho inquietado corações. Aqueles que não se conformaram aos          

caminhos do mundo, mas vêm permanecendo em obediência a Mim,          

encontrarão a Mim.  

“Eles ouvirão a Minha Voz no deserto e saberão que é Eu quem os chama.               

Eu direi: 'Este é o caminho, entrem nele' – e eles o farão. Eu os tenho                

chamado e instruído enquanto dormem. Embora o mundo não os procure,           

eles já estão lá. Eles não têm profanado a si mesmos com os caminhos do               

mundo, mas fazem tudo para terem um coração por Mim. Agora, se você             

olhar para lá...” Ele apontou.  

Eu vi algo semelhante a pacotes sendo enviados para extrair sangue das            

pessoas. Estavam coletando essas amostras a fim de montar um enorme           

banco de dados de DNA. Enquanto eles faziam parecer que tal coleta era             

para o nosso bem, ela definitivamente não era.  

Jesus: “Não se engane... Este é um censo enviado pelo inimigo. É            

necessário apenas uma amostra de um membro familiar para conhecer a           

história de uma família. No entanto, eles não podem obter todas as            

informações, pois não vou deixar que façam. Não se preocupe, Erin, pois            

essa história resultará em nada. Em breve forçarão esse teste a todos os             

cidadãos, a fim de caçar apenas a alguns. Apesar de estarem também            

sendo documentadas pesquisas na rede, elas também resultarão em         

nada.”  

Eu: “Do ponto de vista do mundo, o senso de liberdade que tínhamos             

quando éramos mais jovens, os anos 80 e 90 em particular, são coisas             
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passadas. Existem predadores em todos os lugares e eles podem vir até            

nós exatamente através da tecnologia.  

Jesus: “Sim, Erin, há uma batalha épica nos lugares celestiais e a rede             

está envolvida. É a forma mais rápida de entrada do inimigo. Aqui, olhe...”             

Ele apontou.  

Vi mais anjos de Deus do que do inimigo. Foi muito difícil entender tudo o               

que estava acontecendo.  

Eu: “Senhor, isso está difícil de entender.”  

Jesus: “O inimigo procura acesso através de qualquer porta aberta. Eles           

estão sendo retidos exatamente agora. O que você está testemunhando          

na Terra é um incremento nas incidências no mal, a partir do mal que já               

estava presente. Estas são agora tropas terrestres sem reforços nem          

conhecimento do que aconteceu com seu 'comandante-no-mal'. As tropas         

terrestres estão mantendo sua linha pela cópia de padrões antigos. Como           

resultado, eles estão sendo constrangidos não apenas por Minhas regras          

para eles, mas por suas próprias regras. Seu principal centro de comando            

está momentaneamente fora de serviço.”  

Ele apontou para outra coisa que eu deveria olhar. Pude ver Seus anjos             

cortando as linhas de comunicação para manter o inimigo confundido.  

Eu: “Isso faz sentido. Porque satanás não é onipresente, ele não está            

disponível para ordens diretas quando seu centro de comando está          

inoperante.”  

Jesus: “Sim, porém mais importante: Estas entidades são barradas por          

Meus parâmetros, Meus limites.”  

Eu: “Vamos ver se eu entendi isso direito. O inimigo não tem permissão             

para ‘romper’, pois Você continua a definir quais são os limites dele.”  

Jesus: Sorrindo. “Exatamente. No entanto, como nessas condições é difícil          

eles operarem, espíritos invasores foram enviados para buscar        

informações. É como se eles vagassem num cemitério sem nada para           

fazerem morada. No entanto, você não deve se preocupar com essas           

coisas. Não se preocupe, Erin, pois Eu tenho você.”  
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Eu: “Obrigado, Senhor! De qualquer forma, Você não demora. Então          

quando, Senhor, quando?”  

Jesus: “Erin, como você pode ver, os eventos estão ocorrendo          

rapidamente. Você é Minha serva e os da sua casa Me servem. Aqueles             

que foram mortos por Minha causa também clamaram a Mim com           

perguntas de 'quando?'. No entanto lhe digo a verdade, Erin... Tudo tem            

vindo exatamente como foi predito pelos Meus profetas. Minha Palavra          

tomou forma física. Você está assistindo às cenas vindo à mostra.  

“Logo, muito em breve, todos saberão que fui Eu quem mandou           

calamidade sobre a terra, na esperança de que as pessoas se voltassem e             

se arrependessem. No entanto, é exatamente como você ver uma          

explosão de bomba, e então cair outra, e outra, e depois outra. Mesmo             

que eu chame Meu povo a orar por discernimento e a dirigir-se a Mim em               

busca de sabedoria, muitos em vez disso se dirigem agora para uma falsa             

narrativa, enviada para manipular aqueles que querem acreditar numa         

mentira. Para estes, é muito mais fácil digerir a comida deste mundo. Isto             

é, até o alimento causar a venenosa picada da morte.  

“O palco está pronto, Erin. Que o quieto se levante. Que eles propaguem             

verdade. Que eles sejam imparáveis. Para os que têm uma mudança após            

eles, que haja a promessa do Céu. Para os que amam mais o mundo do               

que ir atrás deles, haverá um deserto estéril de destruição. Para onde Eu             

os envio, milagres, meus milagres, serão visíveis. Isto é porque o manto            

deles é a verdade e a plataforma deles é o Reino dos Céus. Eles serão               

incomparáveis a qualquer coisa que o mundo jamais viu anteriormente, ou           

jamais verá novamente.  

“Eu não Me mantenho calado. Eu não Me mantenho inerte ao assistir à             

propagação da maldade. Eles torcem Minhas Palavras. Mudam Minha         

doutrina e transformam Minhas igrejas num lugar onde o pecado é aceito            

e abraçado. Qualquer um que se levanta a favor das Minhas Palavras da             

Verdade está agora preso, marginalizado, condenado ou até mesmo         

morto. Bem, o tempo do Meu silêncio chegou ao fim. Não se preocupe,             
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Erin, num curto espaço de tempo, enquanto as pessoas estiverem          

consumindo sua dose diária de mentiras, vou sacudi-las. Não vou tolerar           

isso.  

“Agora, Eu sei que você está preparada. Eu sei que você quer aquele             

‘Louisville Slugger’. Eu sei que você está empolgada. Eu sei que você foi             

fiel. Eu sei que Eu disse que você vai 'jogar esta temporada'. Jogo após              

jogo, você fica no banco e apenas conta com seus sonhos e Minhas             

promessas para continuar vindo aqui ao meu campo, dia após dia. Às            

vezes você apenas serve água aos sedentos, mas ainda se mantém plena            

em fé. Erin, Eu tenho preparado você para a próxima ‘Série Mundial’, por             

toda a sua vida. Eu vou te trazer pra fora daquele banco.  

“Quando Eu finalmente te colocar no Meu jogo, pelo Meu time, e acionar             

você, haverá alguns jogadores com raiva. Eles ficarão furiosos porque          

você não é ninguém para eles e esses jogadores têm ficado ricos através             

dos jogos. No entanto, outros ficarão animados e saberão que você era            

Minha desde o começo. Alguns ficarão tão furiosos que irão até desistir e             

sair andando. Outros precisarão ser pendurados no banco por alguns          

jogos até que finalmente digam: “Desculpe, Senhor (Treinador), por favor          

me ponha dentro!”, entende?  

“Veja, Erin, Eu não estou passando você para trás. Se eu te expusesse             

antes que a 'Série Mundial' começasse, o inimigo veria o que tenho            

planejado, e não o quão numeroso Meu time poderia ser. Estou falando            

sobre os perdedores, os esquecidos, os que Eu estou chamando para Mim,            

e também os que Eu quero para lhes dar água fresca. Não é só sobre               

você. É por você já ter se entregue completamente a Mim como serva,             

para ser usada para Meus propósitos. Da mesma forma que isso não visa             

apenas ao seu conforto, prazer ou estatura, essas pessoas ainda virão a            

você com tudo isso também.  

“Você também é um exemplo de Minha Noiva. Você vem a Mim porque Me              

ama e espera por Mim. Faz isso porque sabe que Eu te amo e virei a você                 

no momento designado por Meu Pai. Você não Me espera de forma            
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superficial ou por amor condicional, por causa do que faço por você. Você             

não tem deixado suas lâmpadas com pouco óleo.  

“Você não se tornou preguiçosa. Em vez disso, espera por Mim em todas             

as vigílias da noite, até mesmo na quarta vigília, pois não sabe quando Eu              

virei. Quanto ao jogo, a ‘Série Mundial’, Eu estou te preparando para isso.             

No entanto, por enquanto, você poderia se contentar em observar e servir            

água enquanto espera por Mim para convocá-la a jogar no 'Grande Jogo'?”  

Eu: “Sim, Senhor.” Eu estava chorando. Corri para Ele e O abracei com             

força. "Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu Te amo porque Você é             

incrível. Não é por causa do que Você pode fazer por Mim, é por causa do                

que Você já fez por mim, apesar de mim. Tudo é tão perfeito. Sim, eu vou                

seguir Você! Eu vou esperar em Você! Sinto muito por fazer bico às vezes.              

É que eu estou lá embaixo na batalha e tantas coisas estão vindo contra              

nós.  

“Estamos enfrentando alguns problemas expressivos e a pressão está         

aumentando minha doença. Se Você considerasse fortalecer nosso campo         

ou nos mover para um local onde possamos prosperar enquanto          

esperamos, isso seria útil. Estamos agora sem provisões e incertos sobre           

o nosso futuro.  

“Estou apenas lhe pedindo, como uma de Suas ‘tropas terrestres’, que           

Você nos monte um acampamento para podermos nos manter em nossas           

posições, ou então que Você nos mova. De qualquer forma, não podemos            

fazer isso sozinhos. Nós não podemos fazer qualquer coisa sem Você.           

Você poderia fazer isso por nós para que possamos nos sentir           

estabilizados enquanto nos sentamos e esperamos pela Sua contagem de          

tempo?”  

Jesus: Sorrindo. “Você monta uma ótima argumentação. Claro, Erin, vou          

enviar ajuda. Não se preocupe. Eu tenho você. Segure firme!”  

Eu: “Sim, Senhor. Eu Te amo.”  

Jesus: “Eu também te amo. Ah, sim, uma outra coisa... Quando você vir             

as coisas se agitando, procure a causa- raiz. Pergunte a si mesma: “Quem             
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está agitando isso e a partir de onde?” Você verá o inimigo a permanecer              

escondido nas sombras. Então observe como a história, preenchida com          

mentiras, se espalha pela terra para os vulneráveis a mentiras versus           

verdade.  

“Aqueles que espalham Boas Novas serão aqueles que Eu tenho enviado.           

Entretanto, seja cautelosa, pois o medo alimenta todos os tipos de mal.            

Quando aqueles que Eu tenho chamado virem isto acontecer, deverão          

permanecer quietos e em oração. Isso vai piorar, então continue a orar.            

Eu posso ver que você ainda está um pouco preocupada. Não se preocupe,             

Erin, já que você não ficará no banco por muito mais tempo.”  

Eu: Rindo. "Que bom! Meu ‘Louisville Slugger’ está juntando poeira!”  

Jesus: Rindo. “Humm, você já não está usando isso contra o inimigo em             

seus sonhos?”  

Eu: “Bem, sim, algo assim, na verdade era um longo pé-de-cabra. Mesmo            

assim foi divertido.”  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois vou te convocar em breve e você vai              

jogar. Agora, isso é o suficiente para hoje. Eu te amo!”  

Eu: ‘Eu Te amo, Senhor!’  

Fim do sonho...  
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