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Trechos de Uma Palavra Pessoal de Jesus 

15 de janeiro de 2019 

O que se segue é de uma palavra pessoal que tive com Jesus. Embora eu               

tenha removido as partes pessoais, ainda há muito a ser postado para            

pesquisa (e para livros futuros). Em particular, as Escrituras         

referenciadas no final são particularmente pertinentes. 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Eu tenho muito pelo que ser grato. Eu              

não consegui me concentrar nisso às vezes, como eu tenho focado em            

todos os meus atacantes e seus esquemas intermináveis. Muitos deles          

são incrivelmente sem sentido. Eu tive um grande sonho duas noites           

atrás no domingo, 13 de janeiro de 2019… 

Sonho 1… 

Eu estava em uma igreja muito grande que não tinha teto. Esta igreja             

estava aberta para o Céu e o santuário tinha a forma de um planetário.              

Em vez de um serviço religioso regular, as pessoas se reuniam e            

sentavam em cadeiras inclinadas para trás. Isso foi feito para que eles            

pudessem ver Jesus quando Ele vier. Essas pessoas estavam observando          

o retorno de Jesus. O serviço foi noturno. Eles ouviam os chifres e             

esperavam pelos sinais. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Mais uma vez, estou no caminho do bosque de aspenos. Eu corri para o              

Senhor. Ele se aproximou para me receber. Ele sabia como eu estava            

exausto e todas as minhas lutas, então ele me encontrou lá mais do que              

na metade do caminho. Eu comecei a chorar. 

Jesus: “Eu reconcilio todas as coisas e faço novas. Você disse a verdade.             

Você fez tudo o que eu te disse. Em breve vou abrir a porta para você. Eu                 

não te deixei para morrer. Eu te amo, Erin, então não se preocupe. Você              

reside aqui. Você aprendeu como os outros viram rapidamente quando          

entregues ao orgulho, luxúria, cobiça e afins. Eles não entendem o           

verdadeiro atraso da hora. Essa é a escolha deles. 

“Você deve entender que eu mantive você, seu marido e seus filhos            

juntos para os meus propósitos. Você não tem importância para o mundo            

onde você está, mas logo estará. Tudo o que você pensou que sabia             

mudou em um instante. Você viu o mundo através das lentes que eu dei              

a você e o mundo está querendo. 
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“Eles não olham para Deus. No entanto, eles logo saberão que eu te             

enviei. Eles não virão contra você com nenhum sucesso. Você defenderá           

os fracos e libertará os cativos em Meu Nome. Lembre-se, todas as coisas             

que você pensou que sabia estavam prestes a mudar. ” 

Eu: Chorando. “Estou com medo!” 

Jesus: “Erin, isso é uma bênção, pois nada trará dano contra você. Este é              

"O Ano do Meu Favor", Erin. " 

Eu:" Senhor, eu estou velho agora. Como isso pode ser? ” 

Jesus:“ Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, com tudo o que sou. ” 

Jesus:“ Então não se preocupe. Sob minhas asas, você encontrará          

refúgio. Minhas promessas são seu escudo e verdade… seu baluarte. Você           

não temerá o terror da noite ou a flecha que voa durante o dia. Você não                

temerá a calamidade que vem ao meio-dia. Ainda que mil possam cair ao             

seu lado e dez mil à sua direita, nenhum dano se aproximará de você. 

“Você só verá com seus olhos e testemunhará a punição dos ímpios. No             

entanto, e mais do que isso, você será guardado por anjos como eu vou              

comandá-los. Você será fortalecido. Você pisará no leão e na cobra. Você            

vai até escalar paredes e pular sobre objetos. E isso eu digo sobre você,              

Erin ... 

“Porque ela me ama, eu vou entregá-la (e sua casa e seus amigos).             

Porque ela sabe o meu nome, eu vou protegê-la. Quando ela me chamar,             

eu responderei. Ele sorriu e apontou para mim. "Eu vou estar com ela em              

apuros e vou entregar e honrá-la." 

"Oh Erin, eu prometi entregar-lhe e dar-lhe honra a sua vida inteira. Eu             

prometi vindicar-te porque a minha recompensa é comigo. Sua vida tem           

importância para mim e não é sua. Você, sua família e seus amigos foram              

designados e dedicados a Mim. Portanto, não vou te esquecer. Eu não            

vou esquecê-los. 

“Erin, as pessoas ficarão apavoradas com a visão de você porque elas            

verão meu favor em você. Você é enviado do Céu e, quando eu faço isso               

como prometi por Minhas Palavras, onde você pisa, a Terra tremerá           

diante de você e os céus tremerão. Quando digo céus, não me refiro ao              

céu, mas às guerras acima de você. O sol e a lua escurecerão e as               

estrelas perderão o brilho. 

“Porque eu estou com você, bem com você, muitos vão fugir com a visão              

de apenas um de vocês. Agora você tem muitas preocupações. Não tenha            

medo. Tudo o que você está suportando tem sido difícil, mas logo você             

andará e não desmaiará. Eu coloquei algo em seu coração há muitos anos             

atrás. Uma palavra. Você se lembra? ” 
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Eu: A Palavra foi baixada instantaneamente. “Sim, vejo e lembro. Eu           

estava com o moribundo. Você Me deu uma Palavra de Isaías 40. ” 

Jesus:“ Eu te dei muito hoje diretamente da Minha Palavra nas páginas            

do seu diário. Esteja pronto. Ele se encaixa. Está bem ali à vista de todos.               

Erin, sua vida não é sua. Eu preparei você. Agora se alegre, Erin, porque              

o seu tempo de angústia está quase terminado. Eu te amo “As passagens             

seguintes foram então baixado: 

● Joel 2 

● Isaías 40 

● Isaías 43 

● Salmo 45 

● Salmo 46 

● Apocalipse 

● Salmo 91 

“Agora alegre-se, Erin, alegre-se pois eu estou com você” 

Sonho acabou. 
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