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Jesus, o Exército de Deus e os Gafanhotos 

4 de fevereiro de 2019 

Recebido no domingo, 3 de fevereiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

devo começar com uma confissão ousada. Estou bastante preocupado         

agora, pois ainda não tenho certeza do que acontecerá em seguida. Eu            

sei que você faz, mas eu não e eu sou humano, então eu ainda me               

preocupo. Você me diz para não, mas é difícil. Você então me mostrou             

algo que aconteceu comigo quando criança e eu soube que Você me            

lembrou deste evento, porque desta vez agora me lembra muito como           

me senti naquela época. 

Entre os cinco e sete anos de idade morávamos perto do Lago Tahoe,             

Nevada. Quando eu tinha quatro anos, meu pai biológico havia nos           

abandonado, então ele estava fora de cena. Minha mãe então se casou            

novamente. Meus avós de passo tinham um lindo veleiro. Era grande o            

suficiente para ter quartos de dormir abaixo do convés. Embora eu não            

me lembre do ano exato deste evento, eu sabia que íamos a este barco              

quase todo final de semana. 

Em um determinado dia, navegamos através deste belo lago. Lembro-me          

de amar o cheiro do pinheiro Ponderosa e do ar fresco e limpo. Como eu               

era pequeno, este lago parecia ser do tamanho de um oceano para mim.             

Também me lembro de que esse lago me parecia ameaçador, já que os             

adultos falavam de quão incrivelmente profundo era. 

Saímos de um lugar chamado Zephyr. Lembro-me de que meu irmão           

mais novo ainda não havia nascido. Nós tínhamos planejado velejar de           

Zephyr's Cove para Emerald Bay e depois para o Pine Forest Inlet. Nós,             

então, voltaríamos direto para a enseada de Zephyr. Lembro-me de que           

havia muitos gritos, risos, bebidas e música alta nessas excursões. 

Também me lembro de que, pelo menos uma vez por viagem, algum            

adulto embriagado pulava no mar para recuperar algo que havia          

acidentalmente deixado cair no lago. Essa pessoa precisaria então ser          

pescada. Quando criança, lembrei-me do medo que me traziam quando          

alguém ia ao mar em um lago profundo. Eu sempre fiquei muito aliviado             

quando todos estavam de volta a bordo, sãos e salvos. 

Depois do que pareciam ser várias horas de navegação neste lago,           

finalmente chegamos a Emerald Bay. Esta baía tinha um castelo incrível           

lá. Eu costumava imaginar estar no castelo ao invés de estar com todos             
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esses adultos bêbados no veleiro. Logo, meu padrasto, minha mãe e           

todos os seus amigos bêbados começariam a pular no lago. Sem exceção,            

eles reclamaram muito sobre o frio da água do lago. 

Depois disso, subimos o litoral em outra área. Foi chamado Pike Pine ou             

Pine Pike, mas não me lembro qual. Foi durante essa parte desta viagem             

que fomos abordados por alguns guardas em um barco da polícia.           

Quando eles chegaram até nós, eles nos avisaram de uma tempestade           

que estava se aproximando rapidamente. Foi fantástico! Em um instante,          

todas essas pessoas bêbadas, bêbadas e embriagadas de repente ficaram          

sóbrias e preocupadas. 

Do nada, o vento logo subiu e a água ficou cada vez mais instável. Meu               

irmão e eu fomos mandados para a área com a pequena mesa da cozinha              

abaixo. Eu podia ouvir os adultos lutando por cima de nós e gritando             

palavras como 'jib', 'boom' e 'pato'! Ouvi as velas chicoteando ao vento            

enquanto tentavam ziguezaguear de um lado para o outro na água. Então            

a força total da tempestade veio! 

Uma vez que esta parte da tempestade atingiu, as velas foram           

rapidamente trazidas para baixo e o motor foi ligado. Em um ponto,            

enquanto estávamos no meio do lago, o motor inesperadamente parou.          

Meu padrasto e seu amigo conseguiram ligar o motor de novo, mas as             

condições em que estavam trabalhando dificultavam. Até que começou,         

havia a preocupação de que ficaríamos presos e precisando de um           

resgate de emergência. 

Tudo aconteceu tão de repente. Meus pensamentos mudaram        

rapidamente de "ser uma princesa no castelo" para "o que acontece           

conosco se essa tempestade nos afundar?" Felizmente, não precisei         

responder a essa pergunta, pois o motor nos moveu e a tempestade            

finalmente explodiu. Enquanto o nosso barco estava relativamente ileso,         

ouvimos falar de quanto dano isso causou quando finalmente voltamos          

para a enseada de Zephyr. 

Oh Pai, este foi um dia tão assustador para mim como uma criança             

pequena. Eu nunca esqueci a sensação de estar em um barco           

tempestuoso e ficar enjoado. Nós não tínhamos controle e tudo aconteceu           

de repente e sem aviso prévio. Eles chamaram de súbita tempestade           

porque não havia aviso. Pai, a partir de março de 2018, este foi o "Ano do                

Squall". 

Eu tive alguns sonhos recentemente. Enquanto eles têm sido muito          

claros, eles ainda são um mistério ao mesmo tempo ... 

Sonho 1 'área do chuveiro" ... 

Eu estava em uma sala com tetos brancos, paredes e pisos de concreto .              

Neste "mar de branco", eu estava preparando uma refeição para muitos           
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convidados. Eu tinha belos arranjos florais e configurações de mesa          

prontos para decorar. O dono da instalação logo me encontrou… 

Proprietário: “Erin, você se preparou para seus convidados, mas você não           

está pronto e vestido para recebê-los.” 

Só então, percebi que eu tinha passado todo esse tempo me preparando            

sem ser apresentável para nossos convidados. O proprietário sorriu para          

mim e apontou na direção que eu deveria ir para remediar isso e me              

preparar para os convidados. Assim que eu estava prestes a ir para lá,             

alguns convidados altos e indesejados chegaram para atrapalhar meus         

planos. Agora eu estava preocupado demais para sair. O dono sorriu para            

mim novamente ... 

Proprietário: “Oh Erin, não se preocupe. Eu vou tomar conta dessas           

pessoas. Eles são convidados não convidados e eu possuo o local. Por            

favor ... continue se preparando. ” 

Ele me indicou alguns sinais direcionando-me para um chuveiro /          

vestiário. Quando cheguei a essa estrutura, não havia alça na porta. Eu            

decidi abrir caminho pela porta. Quando eu olhei no quarto, notei que era             

um cubo de 8 'x 8' x 8 '. Quando a porta se fechou atrás de mim, ficou                  

completamente transparente com o azulejo. 

O chuveiro era de azulejos do chão ao teto com lindos 2 ”x 2” de vidro                

esmaltado-como telhas. O chuveiro foi enorme e a pressão da água foi            

logo à direita. Foi uma sensação tão maravilhosa que tomei um banho            

mais longo que o normal. Enquanto eu estava levando tudo de olhos            

fechados, de repente me lembrei dos meus convidados e fiquei animada. 

Eu rapidamente terminei de me arrumar e saí do banheiro para voltar            

para os meus convidados. A porta sem alças se abriu com facilidade e eu              

corri para cumprimentar meus convidados. Quando olhei para trás pela          

porta, notei que os ladrilhos do teto estavam caindo. 

Sonho 1 terminou… 

Sonho 2, “Limpar uma área de toalete cheia de excrementos”… 

Eu estava indiretamente prestando serviços para a esposa de um antigo           

cliente que havia perdido a filha em um trágico acidente. Enquanto eu            

não estava mais trabalhando como designer, meu amigo também estava          

lá. Ela me pediu para subcontratar a limpeza da construção e eu havia             

concordado. Ela havia sido contratada por US$ 5.999,50 e me ofereceu           

US$ 1.000,00 por minha ajuda. Quando aceitei isso, ainda não sabia           

quem era o cliente. 

Meu amigo saiu às 16h45 para um compromisso anterior, mas não sem            

antes me avisar que o cliente ia chegar às 17h. Minha assistência girava             

em torno da limpeza de um banheiro e de um banheiro. Quando cheguei             

a esta área para limpá-lo, era tão repugnante que eu nunca teria            
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concordado em fazer isso se soubesse. Enquanto US$ 1.000 é muito           

dinheiro para limpar um banheiro, imagine o pior e por que isso não             

valeria a pena. 

Por lealdade a minha amiga, prossegui, pois sabia que ela não lhe daria             

US$ 5.999,50 se não fizesse minha parte para pagar os US$ 1.000. O             

cliente chegou às 5:00 da tarde e rapidamente veio para verificar o meu             

progresso com o banheiro. Mesmo que eu estava limpando em um ritmo            

furioso, ela sabia que eu sabia que seria quase impossível terminar de            

limpar este quarto no horário combinado de 6:00 pm. Eu só tinha uma             

hora! 

Quando me virei para negociar mais tempo, de repente percebi que esse            

cliente era a esposa de um cliente que eu costumava ter. Ela me             

reconheceu ao mesmo tempo em que a reconheci. 

Cliente: "Bem, Erin, eu vejo que você ainda está recebendo tudo o que             

você merece!" 

Eu soube imediatamente que ela estava zombando do fato de que eu            

estava lá limpando seu banheiro cheio de nojo e cheio de excremento. 

Eu: “Como você pode dizer isso para mim? Eu trabalhei duro para você e              

seu marido quando você era meu cliente. Eu coloco meu coração e alma             

em seu projeto. ” 

Cliente:“ E você deveria ter! Você fez muito dinheiro com o nosso            

projeto”. 

Eu:“ Não, eu não fiz. Eu acabei perdendo dinheiro no seu projeto. Você             

está dizendo que você é capaz de decidir o meu valor, mesmo que você              

tenha concordado com o meu salário e meus serviços com antecedência?           

Nós assinamos um contrato e eu o cumpri completamente! ” 

Cliente:“ Sim, mas olhe onde você está agora. ” 

Eu ainda estava em minhas mãos e joelhos raspando excrementos do seu            

banheiro. Ela continuou zombando. 

Cliente: "Vamos, milagreiro, faça o que você foi pago ou você não vai             

conseguir nada ..." Ela fez um som de riso mal. "... e nem o seu amigo."                

Ela me deu um olhar de desprezo. “Como você sabe, eu não sou um              

'guardião de contratos'.” 

Eu sabia que não conseguiria. O tempo passou rapidamente e agora           

estava perto das 18 horas. Eu não pude ir mais rápido! 

Eu: “Eu tenho que ir agora e chegar em casa para minha família. Se eu               

passar mais tempo aqui com você, não há garantia de que serei pago             

pela limpeza de todo esse excremento. ”Quando me levantei para ir           

embora, senti o Senhor me dar alguma compaixão por ela. "Oh sim ... eu              

sinto muito pela sua perda, a perda de sua filha." 
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Eu a ouvi começar a fazer sons demoníacos estranhos. Ela apontou para            

o relógio e começou a gargalhar que o tempo acabou. Com apenas alguns             

minutos de sobra, senti o Senhor me direcionar para acenar com a mão             

sobre a área. Eu fiz e, em um instante e ainda antes das 18:00, toda a                

área estava completamente limpa. O cheiro associado ao excremento         

também desapareceu completamente. Eu a ouvi suspirar e começar a          

chorar. 

Cliente: Chorando. “Eu odeio a Deus! Eu O odeio por levar meu bebê! ” 

Eu:“ Deus não levou seu filho antes do tempo marcado. Ele a conhecerá e              

determinará seus dias em que ela ainda estava em seu ventre. Você está             

amarrado pela amargura e agora está confortável neste excremento.         

Você deve deixar isso pra lá agora. É você que está fora do tempo. 

“Agora, completei as tarefas que você me deu no tempo determinado.           

Espero que minha amiga receba seu salário como prometido. Na verdade,           

vou colecioná-los para ela agora. 

Eu podia dizer pela expressão no rosto dela que ela não tinha intenção de              

pagar a minha amiga. Um envelope apareceu de repente em sua mão e o              

Senhor me avisou que continha US$ 6.000 de seu dinheiro dentro. Ela            

ficou chocada ao ver o envelope e de alguma forma sabia disso também.             

Ela ficou com medo de ver tudo isso acontecer. 

Cliente: “Quem é você? Você não pode ser a Erin que eu conheci! ” 

Eu:“ Eu sou Erin. Agora me entregue o salário do meu amigo e se              

arrependa. Você está ficando sem tempo. 

Apesar de tudo o que ela tinha visto, ela ainda estava hesitante. Seu             

braço foi de repente forçado para fora em minha direção. Era como se a              

mão dela fosse repentinamente puxada por uma força invisível. Eu sabia           

que tinha sido. Eu peguei o envelope da mão dela. 

Eu: “Libere seu ressentimento para com Deus agora. É a Vontade de            

Deus que você liberte de tudo isso imediatamente! ” 

Cliente: Começando a quebrar. "Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu           

perdi tudo. Enquanto eu tenho riqueza, eu não tenho minha família. ” 

Eu:“ Está tudo bem. Solte tudo isso. Agora, você gostaria de vir jantar             

comigo? ” 

Cliente: Hesitando. “Isso trará minha filha de volta?” 

Eu: “Quem sabe, além de Deus, se ela pode estar esperando por você?             

Eu sinto muito, mas eu não sei a resposta para isso. ” 

Cliente:“ Mesmo que seja uma pequena chance, eu irei com você. Sim,            

Erin, eu irei! ” 

Enquanto ela estava agora desesperada para ir comigo, o Senhor          

deixou-me saber que ela ainda estava segurando um grande ódio por ele. 

5 



Eu: “Não funciona assim. Você não deve segurar nada contra Deus. Você            

ainda está culpando a Deus. Você ainda está odiando-o. Como tal, você            

não pode ir para onde estou indo agora. ” 

Cliente:“ Eu não sei como fazer o que você está me pedindo para fazer.              

Odiar Deus é onde eu recebo minha força. Eu não vou parar. " 

Eu:" Ok, essa é a sua escolha a fazer. Eu queria que você estivesse vindo               

embora. Por favor tome cuidado. Pelo menos o seu banheiro está limpo e             

ainda é pouco antes das 6:00 da tarde. ” 

Antes de me virar para ir até a porta para sair, entreguei a ela cinquenta               

centavos em troco (US $ 6.000 no envelope menos US $ 5.999,50            

conforme combinado no contrato) . Enquanto eu caminhava em direção à           

porta, a mulher ficou mais louca a cada passo. Depois que entrei pela             

porta, vi-a fechar atrás de mim. 

Sonho 2, descrição ... 

Oh Pai, eu me arrependo por qualquer coisa que eu não consegui me             

arrepender. Se não consegui perdoar aqueles que me ofenderam ou          

falharam em me manter limpo, sinto muito. A hora está atrasada e eu             

não quero ser negligente de nada. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em uma bela clareira. Ali, diante de mim, havia uma árvore             

magnífica, de formas perfeitas, com flores roxas. Eu sorri quando          

reconheci essa forma de uma linha de 'Love Pop Greeting Cards' que eu             

simplesmente adoro. Era uma versão celestial de uma árvore Jacaranda.          

Esta clareira foi preenchida com uma incrível fragrância. 

Eu cheirava a eucaliptos, assim como uma fragrância dessas flores roxas.           

A árvore estava em plena floração. A grama era mais verde que verde e              

tão macia quanto o pêlo de animal mais macio. Fui até a base da árvore e                

abracei-a. Quando o fiz, comecei a clamar a Deus. 

Eu: “Oh Senhor, eu sou jovem aqui. Não há morte aqui. Por favor, pai,              

está na hora! Pai, por favor! O mundo tornou-se assustador e muito mais             

nos últimos três anos. A loucura está aumentando. 

Enquanto eu estava abraçando esta linda árvore, uma adorável borboleta          

pousou no meu braço. Enquanto descansava lá, espalhou suas asas          

incríveis. Então ouvi a Voz do Senhor falar comigo. 

Jesus: "Erin, vem!" Eu me virei e lá estava Jesus fazendo sinal para eu ir               

até ele. Eu corri para os braços dele e o abracei. “Erin, eu aceito suas               

orações. Eu respondi seus gritos. Lembre-se, eu nunca prometi a você           

uma jornada fácil. Eu sei que você se sente como se o tempo tivesse              

acabado, mas isso não aconteceu. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho nove relógios (não-eletrônicos) em nossa casa e           

nenhum deles funciona totalmente. É como se você tivesse parado minha           
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capacidade de medir o tempo aqui. Eu quebrei um, um acabou de parar,             

um é overwound, um tem uma mão quebrada, um você tem que definir o              

tempo e, em seguida, ele é executado por vinte minutos e depois pára,             

um passou por alguns problemas e outro mantém o tempo, mas não            

ressoa. Por quê? Senhor, eu sei que estes são relógios antigos, mas isso             

é claramente sobrenatural. Quais são as probabilidades? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, o tempo é de Deus. Ele controla o Seu Relógio. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas Tu és o Guardião do Tempo. ” 

Jesus:“ Não, Erin. Ninguém sabe o dia nem a hora da Minha vinda, exceto              

Meu Pai Celestial. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, nossa casa está fora do tempo. Estou assustado.           

Minha saúde está piorando. Meus amigos têm filhos que estão morrendo.           

Onde está Tu, Senhor? ” 

Jesus:“ Há um rio que alegra a cidade de Deus. Eu estou dentro de você.               

Erin, você não vai cair. Eu te ajudarei no amanhecer. Minhas promessas            

são verdadeiras, Erin. Eu não te esqueci. Eu não estou bravo com você.             

Você fez tudo o que eu instruí. Você me amou sem condições. Você amou              

outros que eu designei para você sem condições. Você fez tudo o que eu              

pedi. ” 

Eu:“ Bem, então, Senhor, eu te peço, aqui da minha cátedra, que Você             

satisfaça em todos nós. Por favor, cure meus amigos e seus filhos            

doentes. Por favor, cure o quebrado. Pai, meu Senhor, Tu és o Bom             

Pastor e somos cordeiros no meio de lobos devoradores. Por favor, nos            

fortaleça. 

“O tempo não espera por ninguém e meu Pai, Deus, no Céu, controla o              

tempo. Por favor, Senhor, por favor, deixe que este seja o grande            

momento, 'O Ano do Seu Favor', em nossas vidas. Estamos no fim aqui e              

o tempo é para nós pelos padrões do mundo. Tudo tem um prazo e não               

poderemos enfrentá-los. ” 

Jesus:“ Erin, outra coisa está incomodando você… ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Todo o mal. Todo o mal é tão horripilante agora.             

Alguém dividiu uma criança, um bebê, no meio. Outra derramou água           

sobre um bebê dormindo simplesmente porque eles achavam que parecia          

"muito fofo". Oh, há muito mais. E quanto a "abortos tardios"? Esta é             

agora a verdadeira raiz de quem estamos nos tornando como nação?           

Estamos realmente sacrificando bebês agora como fizeram durante os         

tempos de Baal? 

“Em um momento, e não há muito tempo, abortos tardios só eram            

permitidos se a saúde da mãe estivesse em risco. Agora isso pode ser             

feito em alguns lugares, simplesmente se afetar o "bem-estar" da mãe. O            

problema é que o termo "bem-estar" é amplamente definido. Pode ser           
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por razões financeiras, aparência física, capacidade mental ... mas,         

realmente, qualquer razão. Um político democrático até recomendou que         

o infanticídio fosse legalizado. 

“Ele descreveu como um médico tornaria o bebê recém-nascido         

confortável e, então, 'simplesmente escaparia'. Aqui temos pessoas que         

amam você com todos os seus corações que têm filhos morrendo. Isso            

acontece apesar do fato de que eles querem desesperadamente manter          

esses bebês e crianças. Por que, Senhor? Por favor, cure-os! Por favor,            

cure-os aqui e agora! Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu ouvi seus gritos, Erin. Embora eu tenha respondido a muitos            

imediatamente, outros devem entrar em Meu plano e no tempo de Meu            

Pai. Aqueles que estão perdidos na Terra são encontrados aqui, Erin. Eles            

estão comigo aqui no céu. Eles estão seguros aqui. Eles estão livres e             

esperando o dia para ver seus entes queridos novamente. Agora, Erin,           

onde é uma criança melhor? Está aqui no céu comigo ou ali? ” 

Eu:“ Com você, Senhor! Claro, com você! ” 

Recebido na segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 

Jesus:“ Haverá mudanças drásticas no mundo muito em breve. Você não           

precisa se preocupar. Eu cuidarei de você e de sua casa. ” 

Eu:“ Por favor, faça isso em breve, Senhor, porque não vou conseguir. Eu             

não farei isso muito mais, já que as coisas estão ficando cada vez pior a               

cada dia ”. 

Jesus:“ Eu lhes fiz promessas e estas são mesmo na Minha Palavra. Erin,             

eu não te abandonei e não vou abandonar você. ”Ele me abraçou.            

“Embora eu saiba que você está com medo, lembre-se de que estou com             

você e amo você. Seu coração é bom e eu sei que você pressiona em               

mim. O céu recolheu suas lágrimas. 

“Você deve entender que, à medida que o mundo se tornar mais frio,             

haverá eventos horríveis. Você só precisa entender as raízes da adoração           

de Baal para saber que isso está ocorrendo agora. Embora seja mais            

difícil reconhecer como é com um rótulo diferente e em um contexto            

diferente, ainda é o mesmo. 

“Um véu saiu sobre as terras. Um véu é o do mal. Isso cobre metade dos                

que vivem na terra e eles não vêem o mal. Enquanto a outra metade vê o                

mal, eles estão em choque e medo. No entanto, essa "outra metade"            

também está em negação sobre o que aconteceu, já que tudo isso            

aconteceu tão repentinamente. 

“Entenda também que 'a nuvem subiu no oeste'. Tão certo como você vê             

isso, você pode saber que o tempo está próximo. Veja, isso vem            

rapidamente. Assim como reunir nuvens de tempestade significa uma         

tempestade que se aproxima, assim como sinais óbvios agora estão se           
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reunindo, dizendo que uma tempestade diferente está chegando. Erin, o          

tempo da divisão, mesmo entre a família, está aqui. 

“Eu já falei sobre isso. Isso significa um tempo de grande separação.            

Lembre-se de que sou chamado Príncipe da Paz, embora tenha trazido           

divisão. Por quê? ” 

Eu:“ É para testar os corações dos homens? É para testar quem é para              

você e quem é contra você? ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, mas eu já sei de tudo isso. É para a salvação               

daqueles que não Me conhecem e para fortalecer a fé daqueles a quem             

eu chamei. Erin, muitos que se chamam filhos de Deus, logo vão cair. No              

entanto, muitos deles retornarão, mas não até que sejam refinados no           

forno de aflição. 

“Erin, eu enviei o Red Bull para agitar o perverso. Aqueles escondidos à             

vista de todos estão prestes a serem expostos. As coisas ficarão piores.            

Você ouviu suas mentiras e viu os ímpios prosperarem. A verdade está            

agora em questão e as mentiras são agora aceitas. Aqueles que sabem            

quem eu sou, me pressionarão ainda mais e eu os abençoarei           

abundantemente e os levarei através dos tempos difíceis. 

“Como falei na Minha Palavra, cinco em uma casa serão divididos. Três            

serão contra dois e dois serão contra três. Pai será contra filho e filho              

será contra pai. Mãe será contra filha e filha será contra mãe. Você já              

entende essas coisas como você viu em suas pontes passadas. ” 

Eu:“ Senhor, o que você quer dizer com 'a nuvem no oeste'? ” 

Jesus: Sorrindo. “É para ilustrar que, quando você vê nuvens se           

reunindo, você espera chuva. Você é capaz de prever o tempo a partir             

desses sinais. No entanto, aqui temos sinal após sinal após sinal, mas            

ninguém sabe as vezes em que estamos. ” 

Eu:“ Senhor, embora você me diga que não se preocupe, na condição em             

que estou hoje, ainda estou com medo. Enquanto eu sei que você vai             

cuidar de nós, eu ainda tenho medo de tudo o que está vindo. ” 

Jesus:“ Não tenha medo, Erin. Lembre-se que eu escolhi você ... você e             

sua família. Você deve ser encorajado porque eu estou com você e            

porque os tempos escritos nas profecias estão se cumprindo agora. Você           

e aqueles que eu chamei foram escolhidos por um tempo como este. Ele             

sorriu e me cutucou. “Erin, seja alegre como seus relógios estão           

diminuindo.” 

Eu: Rindo. “Oh Senhor, eles não estão trabalhando de jeito nenhum. Dito            

isto, sei que você está realmente se referindo ao Relógio e ao Calendário             

de Deus. Todos esses eventos parecem estar indo e vindo tão rápido            

agora. ” 
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Jesus:“ Sim, Erin, mas ainda há tempo. Há toda uma geração que não me              

conhece. Eles nem sabem o que procurar. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, tu és Deus e conheces todos aqueles a quem            

chamaste. Você conhece todos aqueles que você escolheu. Por que não           

ligar para eles agora? Senhor, por favor, chame-os! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, minhas flechas vão sair e minha verdade deve se            

espalhar de minhas flechas flamejantes. Onde você vai ... onde eu te            

mando ... nada deve estar contra você com sucesso. Vou abalar as            

nações e muitos terão medo. Assim como não cheguei a unificar, você            

não foi chamado para unificar. Eu vim para dar esperança aos cativos e             

libertá-los. 

“Eu vim para espalhar a Palavra da Verdade. Eu vim para deixar as             

pessoas saberem que eu as amo e que eu preparei um lugar para elas.              

Desta vez chegou novamente. Você vai levar as pessoas a Mim exibindo            

ações incríveis. Você cortará os maus pela sua própria presença, assim           

como eu estarei com cada um de vocês. As escamas da terra não estão              

equilibradas. Venha, Erin, eu vou te mostrar ... 

Ele me levou para o mirante. Enquanto observava, vi um grande anjo e             

uma balança ali. A escala era desigual e severamente favorecida de um            

lado. Logo percebi que isso não era um anjo que eu estava vendo. Na              

verdade, era uma estátua. Havia uma venda nos olhos dela. 

Jesus: “Isto representa a justiça que está agora sobre a terra. É cego e              

não consegue ver o que é certo. No entanto, vejo o desequilíbrio. Eu vejo              

que as escamas estão faltando. Não há justiça para os inocentes, apenas            

para os perversos ... - 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi uma grande fila de mulheres              

se movendo em fila indiana em direção à Estátua da Liberdade. No            

entanto, a estátua não parecia "normal". Em vez disso, a estátua estava            

grávida e suas pernas estavam separadas. Entre suas pernas, eu podia           

ver algo como uma fornalha. As mulheres estavam trazendo seus bebês           

para a estátua e jogando-os na fornalha de Liberty como um sacrifício! 

Eu: “Oh Senhor, por favor, pare com isso. Eu não posso olhar para isso. É               

horrível. Por favor ... ” 

Jesus:“ Erin, isso está sendo feito no mesmo espírito que o de Moloch ou              

adoração a Baal. Não significa nada para mim que as leis das terras             

permitam isso. Eles ainda estão sacrificando Meus filhos a 'um deus           

diferente' não importa como eles chamem isso. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor me diga que Você tem esses bebês lá no Céu               

com Você. ” 

Jesus: Sorrindo carinhosamente para mim. “Oh Erin, sim, claro que sim.           

Eu estou apenas mostrando a maldade sobre a terra e o que estou vendo.              
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No entanto, também há pessoas que estão vendendo seus filhos como           

escravos por dinheiro. Só porque você quer acreditar que isso nunca           

aconteceria aqui não significa que não é. Sim, Erin, sei que isso é difícil              

para você entender. 

“Agora, em um 'lado mais brilhante', também entenda que todos os que            

estão na terra que eu chamarei em breve foram chamados aqui apenas            

por este tempo. Essas pessoas, incluindo você, sua família, seus amigos e            

suas famílias, bem como outros, todos foram nomeados para este tempo.           

Isto é para os benefícios das multidões que um dia irão para o Vale da               

Decisão. ” 

Eu:“ Senhor, eu não entendo isso completamente. A justiça é uma           

estátua cega, dura e feita de barro? Embora essa versão horrível da            

Estátua da Liberdade esteja em seu lugar habitual em Nova York, vejo            

que essa "estátua da justiça" está entre Illinois e Iowa, no Mississippi. Ela             

é dura e sem vida. Por que ela está tão longe do que está acontecendo na                

Estátua da Liberdade? ” 

Jesus:“ Esta é uma pergunta muito boa e foi dita com sabedoria. Justiça é              

dura e facilmente derrubada. É cego e distante do que está acontecendo            

na terra. No entanto, Meu Pai no Trono administra os Julgamentos           

Divinos sobre os iníquos. Erin, nenhum ato maligno ficará impune. Aqui,           

deixe-me mostrar-lhe ... 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi quatro anjos saindo pela terra.              

Enquanto eu via o enorme Red Bull lá, ele agora estava acorrentado e             

amarrado por cordas. Ele estava cercado por inimigos e eles estavam           

lançando blasfêmias contra Deus e dando falso testemunho. Eu vi um           

aumento no mal durante este tempo. Enquanto o Red Bull estava preso,            

vi uma porta aberta. Estrangeiros rapidamente entraram nessa porta         

aberta como gafanhotos. 

Eu então vi o surgimento de falsas testemunhas contra o povo de Deus.             

Eu então vi os anjos gritar e soar trombetas. As trombetas começaram a             

soar baixa e melódica, mas subiu até soar incrivelmente alto. Esse som            

permaneceu por um bom tempo. Embora parecesse durar cerca de uma           

hora, eu não tenho certeza. Vi então a terra sendo sacudida como um             

tapete de oeste para leste e depois de leste para oeste. 

Os extremos então foram para frente e para trás. Dois dos quatro anjos             

estavam trazendo frio e os outros dois estavam trazendo calor. Foi um            

enorme empurrão e puxar. A chuva, as inundações, os deslizamentos de           

terra e a terra tremendo então vieram. Calor, seca, incêndios, recursos           

esgotados e tempestades enormes, tanto por terra como por mar, então           

vieram. Todos eles vieram um após o outro, tudo sem ceder. Deus estava             

humilhando a terra ainda mais. 
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No entanto, eu vi algo mais ... algo fantástico! Eu vi algo no meio desta               

terra conturbada! Eu vi pequenas brasas espalhadas por toda parte. Eu           

então observei quando essas pequenas brasas se transformaram nas         

Chamas de Deus. Era como o aparecimento de ferros polidos. A aparência            

de apenas um causou grande medo em muitos. Estes eram como os            

bastões divinos de Deus. A presença de apenas uma causa faz o ímpio             

confessar. 

Essas 'Chamas' então exibiram ações incríveis. Todos eles se moviam em           

uníssono e ninguém podia ser subornado em nada contrário às ordens de            

Deus e à sua vontade. Eu então vi pessoas raivosas, mas também            

pessoas curadas, alegres e salvas. Aqueles que falaram com as línguas do            

mal foram cortados pela verdade de Deus. Eles não tinham mais nupcial            

ou mordiam suas próprias línguas e eram forçados a confessar suas más            

ações. 

Deus estava agora controlando suas línguas. Os ímpios foram expostos.          

Em contraste, as 'Chamas' eram agora um belo e brilhante Exército de            

Deus. Aqueles em isolamento, aqueles doentes e sem esperança, aqueles          

em luto pela terra e aqueles que olham para o retorno de Jesus ...              

destes, Deus escolheu um remanescente, um exército, um reavivamento         

de corações. Eu vi Deus dar vida a eles! 

Eu: “Oh Senhor, isso é maravilhoso! Você realmente vai fazer isso, não é             

você? Eu vejo isso acontecendo em todo o mundo! Quando? Senhor,           

quando? 

Jesus: Sorrindo. “Agora se acalme, pequeno guerreiro. Eu sei que você           

está pronto. Não se preocupe. Me pressione. Desta vez será como           

nenhum outro momento na história. Eu vou acordar todos aqueles que           

dormem. ” 

Eu:“ Enquanto algumas traduções da Bíblia descrevem este Exército de          

Deus claramente em Joel 2, então fico confuso com o que algumas outras             

traduções mostram para as mesmas Escrituras. ” 

Jesus:“ Isso não era para ser confuso. Joel 2 descreve que o Exército de              

Deus será ressuscitado no final. O problema que ocorre é que, quando            

uma passagem é lida, alguns concluem isto ou aquilo como sendo uma            

extensão da passagem anterior quando ela não é. Neste caso, Joel 2            

assumiu algumas das características de Joel 1 quando nunca foi feito para            

isso. Não se preocupe, pois aqueles com olhos serão capazes de ver isso. 

“Agora, um tempo atrás, você foi mostrado às nações. Você viu um            

enxame descendo sobre a terra como gafanhotos e devorando a bela           

terra, transformando-a de pacífica e legal em perturbadora e livre da lei.            

Os "filhos de Haman" agora "renasceram" e avançaram nas terras          
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vizinhas. Onde quer que seus pés pisem, a destruição segue e o medo             

reina. Eles até declaram terras que não são deles como suas. 

“Eles então forçam os órgãos governamentais a fazer sua vontade. Eles           

saqueiam, estupram, assassinam e roubam. Eles então clamam por         

justiça, apesar de terem cometido as atrocidades. Por causa do falso           

testemunho, a justiça é cega. No entanto, a justiça agora também é            

surda e muda. Estes cruzam os mares e devoram a terra diante deles             

como nunca se viu antes na história. Estes estão vindo do norte e do sul.               

Há então outros enviados. ” 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi o caos onde quer que essas               

pessoas fossem. Eu vi um grande acúmulo nas cidades. Enquanto eles           

estavam em todo o mundo, eu podia vê-los construindo cada vez mais            

nas terras ao sul e ao norte dos EUA. Achei interessante não ver nenhum              

deles indo para a China ou a Rússia. 

Eu: “As pessoas que estão construindo na fronteira sul dos EUA são            

diferentes das demais?” 

Jesus: “Eles ainda são uma ferramenta para enfraquecer ainda mais a           

terra. No entanto, existem também 'outros' no meio deles. Veja ... ” 

Eu vi parte do enorme exército de gafanhotos se plantando no meio            

daqueles que vinham do sul. Vi as pessoas que vinham da América do Sul              

sendo silenciosamente forçadas a denunciar Jesus a fim de prepará-las          

para seguir o anticristo. O medo, em seguida, partiu como rumores           

dessas perseguições silenciosas dos cristãos se espalharam. 

Jesus: “Lembre-se das estratégias de guerra e de que o inimigo segue            

um padrão. Você viu isso. O governo está dividido. A terra está dividida.             

As guerras de corrida são declaradas, embora os casos anteriores tenham           

sido isolados e de ambos os lados. Depois, há outras guerras e rumores             

dessas guerras. Isso se deve às notícias que agora estão sendo           

controladas por uma falsa narrativa destinada a promover os tempos do           

anticristo. 

“Quando isso ocorre, uma nação ou nação dividida não pode ficar de pé.             

Veja as raízes de todo esse mal. Há uma raiz para cada um desses males.               

Eu enviei aqueles que chamei para soar o alarme. No entanto, muitos não             

ouvem ou suas vozes são reprimidas. 

Now, enquanto as nações estão em tumulto, vou enviar aqueles que têm            

preservado para um momento como este. 

"Este exército será aquele que o mundo nunca viu nem verá novamente."            

Ele sorriu para mim conscientemente. “Erin, os desejos do seu coração           

são bons. Em breve, vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria              

mesmo que eu lhe dissesse. Aqueles que estiveram em silêncio logo terão            

voz. A partir de agora, e como você pode ver, parece que o inimigo está               
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vencendo e arrebatando a terra. ”Ele apontou para o mirante novamente           

... 

Eu vi uma área que eu não reconhecia mais. Pessoas em massa 'grupo             

pensa' estavam atacando inocentes sem causa e sem motivo. Tudo o que            

era bom agora se tornará maligno e tudo o que era mal agora se tornará               

bom. Ninguém estava pensando em Deus agora. Todos estavam         

pensando em si mesmos. 

Eu: suspirando. “Oh Senhor, isso é tão cansativo. Na verdade, estou           

exausto. Enquanto eu quero lutar e resistir durante a maior batalha que o             

mundo já viu, eu simplesmente não consigo ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Não se preocupe, pois a batalha que acabei de mostrar            

acontecerá mais tarde e não será a mesma guerra da qual você fará             

parte. Erin, você fará incríveis feitos em Meu Nome. Embora eu não            

revele mais para você hoje, saiba que isso lhe trará grande alegria ao ver              

tantos curados e agradecidos. Você também vai mantê-los focados em          

quem eu sou e que eu preparei um lugar para eles, além daqui, um lugar               

onde eles nunca terão medo. Ele sorriu para mim. “Agora, regozije-se,           

Erin, alegre-se. Temos muito o que fazer”. 

Eu ri e Ele também. Jesus continuou a falar enquanto andávamos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois o mal não prevalecerá. Lembre-se           

sempre de que eu venci a morte. O inimigo é derrotado e agora eles              

estão resmungando. Quando eu te enviar, eles não terão escolha senão           

chutar a verdade. Eles então se arrependerão ou correrão e se           

esconderão. Todos aqueles que chamei darão esperança às multidões.         

Agora, vamos voltar para aquela linda árvore! ” 

Ele estendeu a mão para a minha mão. 

Sonhe mais… 
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