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Jesus e as flechas ocultas em breve serão reveladas 

14 de outubro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

sou muito grato a você! Você me ama e me abençoa apesar dos meus              

desejos terrestres. Quem sou eu que Você deveria me amar assim? Quem            

somos nós que você deve se deliciar com qualquer um de nós? Vocês nos              

criaram plenamente sabendo que nossas vidas terrenas serão uma luta e           

que, mais do que provavelmente, seguiríamos nosso próprio caminho         

com corações rebeldes e apetites pecaminosos. 

Para a maioria, eu nem deveria ser considerado para nenhum chamado           

especial. Para o mundo, sou uma decepção e um fracasso. No entanto,            

Pai, você vê algo em mim que te encanta. Eu estou admirado com isso.              

Por favor, perdoe-me, pai, quando digo comentários irreverentes contra         

mim mesmo, para mim também sinto que sou uma decepção. 

Eu sei que pensar ou dizer essas coisas desonra Você, meu Pai Que me              

tricotou no ventre de minha mãe, então, por favor, me perdoe! Eu posso             

dizer isso com certeza… eu estava perdido e agora fui encontrado por            

você. Eu vaguei na minha juventude e você me chamou para você,            

dizendo 'aqui é o caminho, criança, ande nisto'. 

Eu me senti abandonado e não amado e você me aceitou e me amou.              

Você me ensinou a compaixão por aqueles que sofrem, perderam,          

sofreram, sofreram grandes dores ou ficaram com fome ou sede. Eu           

descobri que não percebi essas coisas tanto antes quanto tive muita           

dificuldade em me concentrar. 

Eu só podia sonhar em um dia ser livre, seja nesta vida ou na morte.               

Senti que algo nos esperava do outro lado da morte, embora eu            

realmente não tenha entendido o eterno, o lugar que você preparou para            

aqueles que amam você. Pai, eu estive perdido, exausto, com muita dor,            

inquieto e assustado, mas mais ultimamente parece. 

Oh Pai, nossas vidas estão enfrentando grandes incertezas. Ainda não há           

portas abertas. Fizemos tudo o que você pediu e agora está esperando            

por você. Nossas vidas logo estarão em grande tumulto se pelo menos a             

promessa de uma porta aberta não vier logo. Como isso seria contrário às             

Suas promessas, continuamos a nos apegar ao que sabemos. 

Oh Senhor, enquanto eu sei que você nos ama e não nos abandona, isso              

tem sido um literal unha mordedor. Este mundo precisa dos Seus           

milagres agora e mais do que nunca. Agora vejo coisas que antes eram             
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consideradas terríveis e horripilantes, tornando-se modernas e totalmente        

aceitáveis. Agora existem blasfêmias contra você e sua noiva em todos os            

lugares. 

Cristãos de todo o mundo estão sendo abertamente mortos por suas           

crenças. Eu apenas sei em meu coração que não demorará muito para            

que essas perseguições estejam em toda parte. Os kits de DNA estão se             

tornando cada vez mais populares e estão sendo usados para descobrir           

nossas várias origens ancestrais. Eu acredito que esta é uma tentativa do            

inimigo de expulsar aqueles que você manteve escondidos. 

Isso aconteceu recentemente perto de casa, quando uma instalação         

médica me pressionou para que meu sangue fosse testado para obter           

informações sobre a viabilidade e a doença. Quando fiquei doente apenas           

pensando em permitir isso, eu recusei cada vez que me pediam. Tudo o             

que sei é que nós amamos você com todo o nosso coração, alma e força               

e que você nunca está mudando. 

Oh Pai, eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Eu sinto muito que               

estou com medo agora ... bem, realmente com medo. Meus filhos estão            

todos começando a querer seguir caminhos separados agora, pois eles          

também estão começando a perder a esperança. Enquanto eles não          

deixaram você, eu apenas acho que eles estão se preparando para fazer            

suas próprias jornadas. 

Enquanto ouvir meus meninos falarem desses grandes sonhos me deixa          

orgulhosa, também estou preocupada com eles, pois eles realmente         

desconhecem sua incapacidade de ler pistas sociais. Oh Jesus, por favor,           

prenda esta maldição do autismo e deixe que esta maldição seja           

removida em Seu Poderoso Nome. É demais suportar ver esses jovens           

com corações como jovens rapazes enfrentando esse mundo cruel sem          

saber o que se esconde sob a superfície. 

Todos os dias, nos últimos 7 mil dias desde que meu filho mais novo              

nasceu, eu implorei a você por tantas coisas a respeito deles ... 

● Para manter esses meninos perto de você. 

● Para deixá-los crescer para ser bons jovens cristãos que perseguem          

o seu coração. 

● Ajudá-los a um dia encontrar amigas cristãs amorosas, noivas         

amáveis que serão grandes elogios às suas vidas. 

● Ajudá-los a um dia encontrar emprego remunerado. 

● Ter a capacidade de curar os outros. 

● Ser capaz de defender as causas dos fracos em Seu nome. 

Fiz tudo o que posso para o qual me confiaste para amar, nutrir e cultivar               

homens piedosos. Agora, Pai, eu os dou a Ti como sempre foram Seus             
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desde o princípio. Por favor, deixe-os não serem esmagados em espírito,           

pois é diferente para eles do que para um homem com entendimento. 

Oh Pai, eu oro para que eu não tenha falhado com você. À medida que               

minha visão se torna pior, especialmente em alguns dias, e minhas dores            

de cabeça se tornam difíceis de suportar, perco de vista Suas promessas.            

Embora eu saiba melhor do que me permitir fazer isso, eu ainda sei, por              

favor, por favor, me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em pé no belo Aspen Grove in Heaven. Eu estava olhando para              

o belo caminho feito com pedras cinzeladas e percebi que, em vez de             

argamassa entre cada junta, havia musgo verde macio, tão macio quanto           

pele de animal. Foi tão bonito. Eu estava usando uma túnica ou vestido             

de linho branco e meus pés estavam descalços. Eles eram pés adoráveis,            

não mais marcados por seus anos de uso. 

Quando uma pequena brisa soprava, os álamos estavam fazendo música.          

As lindas folhas brilhavam em verde e dourado. Eu podia ver a pequena             

piscina à frente e ela estava banhada por uma luz brilhante como o sol.              

Eu peguei meu ritmo e comecei a correr pelo caminho. Quando me            

aproximei, vi Jesus parado ali esperando por mim. Quando finalmente          

cheguei a Ele, caí de joelhos e chorei aos pés dele. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, sinto muito. Estou perdendo a esperança          

agora. Quando eu sonho que sou saudável e, em seguida, desperto           

inalterado, dói muito. Todas as células do meu corpo estão doendo. Como            

eu já te amo com todo o meu coração, que bem poderia continuar             

fazendo isso? 

Senti a mão dele pousar suavemente na minha cabeça inclinada. 

Jesus: “Erin, eu estou aqui. Permita-me levar você. Você não está           

sozinho. Eu não te abandonei. Erin, eu não te abandonei. 

Meu rosto estava no chão sobre meus joelhos. Então senti Jesus me            

pegar em seus braços. 

Jesus: “Erin, seu nome significa 'paz'. Eu sou o príncipe da paz. Você é              

minha noiva em ouro de Ofir (Salmo 45). Eu escolhi você. Você não             

escolheu. Tudo que você tem, eu te dei. Todos os seus amigos, eu enviei.              

Todos os seus inimigos, eu silenciei. 

“Eu sei que você está cansado. Eu sei que você luta e chora. Estou              

satisfeito com você e seu coração é meu. Eu te refinei no fogo da aflição e                

a escória foi removida da superfície. ” 

Comecei a falar e Ele colocou o dedo em meus lábios para 'me calar'. 

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Eu sei. 

Comecei a chorar e até agora enquanto escrevo. 
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Jesus: “Fique comigo um pouco mais. Cuidado comigo. Eu venho e não            

vou atrasar. Eu preparei algo para você que você não iria acreditar. Isso             

será para lá, Erin, e será como é aqui no céu. Foi assim que te ensinei a                 

orar. Haverá um tempo e tempos finais antes do grande e terrível dia em              

que farei tudo o que eu disse e as profecias são cumpridas. 

“Agora, haverá também um dia terrível para aqueles que apreciam suas           

blasfêmias e mentiras. Este será um grande momento de sacudir onde os            

ímpios confessarão àqueles que eu chamei. Será um período de          

vindicação para você a quem chamei, mas também um tempo de           

exaustão. Será cansativo e cansativo estar aqui sabendo que você          

pertence como cidadão no céu. Eu vou fortalecer e curar aqueles que            

preparei como minhas flechas. 

“Você dividirá seu tempo de serviço para Mim entre 'os perdidos' e            

'comunhão, descanso e oração Comigo'. Você fará todas as coisas sem           

hesitação ou medo pelo que acontecer, pois haverá Minha Voz em você e             

o Espírito do Deus Vivo será como um com você. Você ouvirá de Mim              

mais do que alguém que jejuou sem comida por 40 dias, mas você ainda              

terá a força de um exército de homens. 

“Agora, Erin, há uma razão que eu mostrei a você quem você será em              

seus sonhos. Há uma razão pela qual eu mostrei a você quem você irá              

encontrar, quem será humilhado e quem irá se virar. Eu sei que isso tem              

sido difícil, mas, quando você é como eu mostrei a você em seu estado              

de sonho e mudou no físico, todas as coisas escondidas serão reveladas            

em um período de poucos dias. 

“Este será um tempo de grande reconciliação, conforto e alegria. Você           

então entenderá que você foi chamado para um propósito. Então, você           

esquecerá o seu povo e a casa de seu pai enquanto o Rei estiver              

encantado com sua beleza. O que quero dizer com isso é que você será              

chamado para o serviço por Mim e que precisará abandonar seus modos            

de pensar anteriores, aqueles que estão enraizados em você por sua           

família que está separada de Mim. 

“Você deixará de lado seus preconceitos, suas noções e sua vontade e            

vestirá as novas roupas que eu preparei para você. Veja, eu mantive você             

escondido. Embora eles procurem por você para destruí-lo, eles não          

podem encontrá-lo porque o Rei pediu que os anjos o guardassem da            

maneira que você deveria ir. 

“Então aqui, Erin, mesmo a parte de você em dor e sofrimento não é              

considerada. Enquanto seu passado, incluindo seus divórcios, o        

desqualificou por aqueles que vêem apenas suas manchas, eles não          

reconhecem que você foi perdoado, libertado e agora está tão branco           

quanto a neve para Mim. Olhar para você como o menor, ou semelhante             
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ao pior como Hagar, tem sido a melhor coisa para mantê-lo para os meus              

propósitos. 

“Quem, senão Meu Pai, seu Criador, e Eu, seu Rei, está melhor            

qualificado para escolher quem servirá ao Trono, o Reino dos Céus?           

Quem é melhor para amar do que aqueles que perderam tudo, mas ainda             

foram amados e carregados por Deus? Não se preocupe, Erin, mas           

alegrar-se por este é um dia glorioso que fiz para você. Eu te amo! ” 

Ele estendeu a mão e beijou minha testa. 

Jesus: “Erin, vou restaurar tudo o que o inimigo roubou. Eu revelarei tudo             

o que foi feito em segredo. Eu vou confortar e fortalecer você. Deus está              

dentro de você e você não cairá. Eu te ajudarei no romper do dia. Seja               

ainda, minha seta, e saiba que eu sou deus! Eu te amo! ” 

Jesus sorriu para mim quando se aproximou para gentilmente me          

abraçar. 

Sonhe mais… 
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