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wered/full-dreams/dream-325/ 

Jesus Nos Leva de Volta ao Seu Estúdio de Cerâmica 

17 de março de 2019 

Recebido na quarta-feira, 6 de março de 2019 

Sub-sonho 1 “A Pedra Gigante das Liberdades Falsas”… 

Eu vi uma enorme rocha que o inimigo tinha formado para a destruição             

contra o povo de Deus de todas as raças. Antes que este pedregulho             

pudesse ser usado, Deus enviou um anjo com um pára-raios para           

quebrar o pedregulho. Era como um videogame dos anos 80 chamado           

"Asteroids". Ele foi primeiro dividido em dois, depois em quatro, depois           

em oito e assim por diante, até que o pedregulho foi quebrado em vários              

pedaços minúsculos. 

Então eu vi várias pessoas tentando colocar o pedregulho de volta. Como            

isso era algo que o próprio Deus havia separado, isso foi adiado até que o               

seu tempo chegasse. Ele fez as peças se comportarem de maneira similar            

ao tentar colocar dois ímãs juntos no caminho oposto. 

Eu então vi o inimigo mudar seu jogo e adicionar ainda mais decepção.             

Seu objetivo agora seria aumentar seus esforços para convencer as          

pessoas de que Deus era mau e que foi Deus quem separou essa "grande              

pedra de amor". Satanás então explicou às pessoas por que ele havia            

originalmente formado essa grande pedra ... 

● Ela representava o amor pelo bem de todos 

● Somente a 'força da unidade' seria capaz de reunir novamente 

● Para não refazer essa pedra seria um ataque direto contra a           

comunhão e 'nosso amor mútuo pela humanidade'. 

● Essa pedra seria necessária para proteger 'liberdades para todos' 

. Vi que essa rocha, uma vez reunida novamente, teria uma lista de             

'liberdades' ligadas a ela. Todas essas 'liberdades' tinham algo em          

comum; estava implícito que todos faziam parte da vontade de Deus,           

mesmo que definitivamente não fossem para aqueles com discernimento.         

A lista de 'liberdades' era extensa ... 

● Liberdade para escolher a morte sobre a vida (aborto, infanticídio,          

eutanásia ...) 

● Liberdade para amar quem quer que você queira        

(homossexualidade, bestialidade ...) 

● Liberdade para servir 'o deus do amor verdadeiro' (um dos títulos           

de satanás para si mesmo) 
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● Liberdade para tomar o que alguém tem, tudo em nome da           

'igualdade para todos' (socialismo ...) 

● Liberdade de sacrificar pelo bem maior da Terra (controle         

populacional ...) 

● Liberdade para cuidar de aqueles aprisionados pelas regras de Deus          

(o pecado é um mito ...) 

● Liberdade para vagar pelas terras e ver a beleza (fronteiras abertas           

...) 

● Liberdade para remover o ódio de qualquer forma (especialmente         

todas as "regras de ódio contidas na Bíblia") 

● Liberdade de dizer não à oposição (especialmente em relação a          

qualquer oposição da igreja) 

Vi uma conspiração que estava em vigor desde o início da presidência de             

Trump. O enredo foi para remover qualquer trabalho de base que ele            

tinha feito para curar a terra e dar oportunidade a todos. O inimigo tinha              

uma conspiração secreta para escravizar o povo, tudo sob a mentira de            

que essas novas regras eram parte da vontade de Deus quando nada            

poderia estar mais longe da verdade. 

Eu então vi Deus criar um exército próprio. Este Exército aterrorizou os            

líderes malignos das terras, destruindo agora o 'Éden Artificial' que          

satanás secretamente procurou criar. Onde quer que seu exército fosse, a           

verdade de Deus foi revelada. Aonde quer que seu exército fosse, o povo             

das terras confessou seu mal e foi exposto. Apesar dos melhores esforços            

do inimigo para destruir o Seu Exército, ele não conseguiu. 

 

Recebido no domingo, 17 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Mais do que qualquer outra coisa, eu te amo! Sou grato por               

tudo o que Você fez comigo desde o começo até agora e até meu futuro.               

No entanto, sou especialmente grato pelo dom da eternidade com você.           

Por favor, perdoe-me por ficar em silêncio ultimamente, pai, pois os           

últimos dez dias ou mais foram brutais. Eu me tirei de sua presença e dos               

outros e fui para dentro como onda após onda de ataques veio. 

Enquanto eu chorei no início, acho que então entrei num tipo de choque.             

Em contraste, meu marido permaneceu tão positivo em relação a tudo           

que às vezes me perguntava se era uma falha. No entanto, eu nunca             

deveria reclamar sobre sua grande fé, então, em vez disso, vou apenas            

balançar a cabeça com tudo o que aconteceu. É aqui que às vezes eu              

2 



falho. Eu vou para dentro durante os ataques e procuro por um motivo.             

Eu entro em 'modo de auto-inspeção'. 

Quando esses ataques surgem um após o outro, primeiro procuro          

determinar onde estava a culatra inicial. Qual foi o primeiro ponto de            

entrada em que o inimigo teve oportunidade e com quem? Bem, se eles             

se correlacionam com os sonhos que estou tendo, então, tipicamente,          

eles podem, e geralmente, envolvem-me. Eu tive um sonho há cerca de            

dez dias atrás… 

Sonho 2 “Minha filha na cama com uma ferida” … 

Eu estava sentada ao lado da minha filha em sua cama enquanto            

arrumava algumas flores. Nós estávamos falando sobre várias coisas         

enquanto eu fazia isso. Nós não havíamos dormido lá, pois estávamos em            

roupas normais, não em roupa de dormir. Era de manhã, perto do            

meio-dia, e o sol estava brilhando. Enquanto conversávamos, percebi que          

ela tinha uma ferida. 

Sonho 2 termina… 

Este foi o meu aviso inicial do Senhor que um ataque estava vindo… e              

não apenas um pequeno. Eu sabia que isso também era um aviso, não             

apenas para minha filha, mas também para mim, pois eu era mais do que              

apenas um observador nesse sonho. Isso afetou minha capacidade de          

descansar ou dormir em paz. 

Vários dias antes disso, enquanto eu estava em uma pequena loja de            

antiguidades no Maine, encontrei uma série de caixas pequenas,         

extremamente antigas, de espelta e bronze. Houve um em particular que           

me chamou a atenção. Foi muito intrincado com o que parecia ser            

gravura escocesa ou irlandesa. A mulher que era dona da loja se            

aproximou de mim. 

Proprietário: “O que você está segurando é do final do século XVIII, início             

de 1800.” 

A idade me impressionou e eu virei o item para ver o preço. Fiquei              

surpreso que só estava vendendo por US $ 10. Eu poderia dizer que o              

proprietário precisava dessa venda, mas eu ainda hesitei um pouco. Eu           

normalmente não compro coisas das quais não sei nada e não sabia nada             

sobre esse item que estava segurando agora. 

Como pano de fundo, tenho algumas pequenas prateleiras na minha sala           

devocional onde guardo antiguidades. Neles são principalmente pequenas        

aves de porcelana da Inglaterra e da Alemanha. A maioria é gentilmente            

amada e tem uma ótima história, apesar das várias pequenas rachaduras           

ou chips. Normalmente, há um toque de dano, pois reduz o preço de             

forma tão significativa que eu posso pagar, mas o dano também é difícil             

de perceber, a menos que você esteja realmente procurando por ele. 

3 



Eu mantenho todos esses itens no meu quarto devocional como meu           

marido é um pouco minimalista e prefere 'limpo, organizado e          

organizado'. Embora ele racional e logicamente acreditasse que meus         

achados fossem "legais", já que ele adora uma ótima história, acredito           

que ele esteja muito feliz por esses itens estarem mais confinados às            

prateleiras deste único cômodo. 

Bem… e fazer uma longa história curta… minha empatia para o dono            

superou minha hesitação e eu logo entreguei ao dono uma nota de $ 10.              

Eu poderia dizer que ela estava muito feliz em fazer a venda. Ela então              

começou a empacotar o pequeno item em uma pequena caixa bonita. 

Eu: “Uau, essa é uma linda caixa para embalagem! De onde você tirou             

essas caixas? ” 

Proprietário:“ Eu as comprei de um homem que as comprou de uma            

propriedade. Eles já foram usados para conter cinzas. " 

Eu:" Você quer dizer cinzas de um corpo? " 

Proprietário:" Supostamente ". 

Me:" Isso não faz sentido. Eles normalmente estão em urnas ou caixas            

muito maiores. Talvez essas fossem cinzas de animais, em oposição às           

cinzas humanas? ” 

Proprietário:“ Talvez. Eu realmente não tenho ideia. ” 

Eu disse adeus quando saí com minha relutante compra. Eu disse apenas            

uma palavra quando voltamos para casa. Meu marido tentou iniciar          

algumas conversas, mas eu estava pensando profundamente. Eu não tirei          

a pequena caixa da sacola. Uma vez dentro da casa, ficou literalmente ao             

lado da entrada. Ele ficou lá pelos próximos dias e nunca esteve longe da              

minha mente. 

Eu finalmente disse ao meu marido sobre isso e ele disse que eu deveria              

orar sobre isso e talvez lançá-lo. Foi então que cometi um erro. Eu             

esqueci e permaneceu. Este foi o meu primeiro erro, um erro agravado            

pela minha demissão. 

Meu segundo erro, embora com grandes intenções, envolveu que a amiga           

de minha filha de sua equipe de adoração viesse até nossa casa. Em             

algum momento, quando estávamos dirigindo o amigo de minha filha de           

volta para casa depois que a visita terminou, ela começou a fazer algo             

estranho. Ela começou a cantar extremamente alto para a música cristã           

que nós tínhamos. Foi realmente estranho, então eu discretamente         

aumentei a música para afogá-la. 

Também parecia haver uma estranha tensão entre minha filha e sua           

amiga. Quando deixamos a amiga na casa dela, finalmente pude          

perguntar à minha filha o que estava acontecendo. Embora eu não dê            

detalhes, logo ficou óbvio que essa garota tinha um demônio poderoso.           
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Enquanto tudo estava confinado a esta menina, as coisas perturbadoras          

que aconteceram em nossa casa incomodaram muito minha filha. 

Minha filha e sua amiga tinham saído um pouco em sua cama assistindo             

televisão e conversando, então eu senti o Senhor me dizer que qualquer            

remanescente desse demônio estava lá. Assim que chegamos em casa,          

realizamos uma limpeza espiritual. Nós nos sentimos melhor eo quarto          

mais uma vez me senti em paz. No entanto, os ataques à nossa casa              

ainda não terminaram. 

Meu marido e eu recebemos alguns e-mails perturbadores de alguém.          

Esses e-mails eram maldições específicas contra mim e meu         

relacionamento com Jesus nesses sonhos. Fiquei tão perturbado com isso          

que meu marido e eu imediatamente oramos contra isso também. No           

entanto, eu ainda não tinha lidado com a 'caixa de cinzas' na minha porta              

da frente. 

Naquela noite, eu estava com extrema dor física. Era como se alguém            

estivesse me apunhalando no lado esquerdo do meu torso. O dia seguinte            

também não foi muito melhor. Meu marido e eu estávamos ambos           

extraordinariamente esgotados ... tão exaustos que era como se         

devêssemos estar em uma casa de repouso. Eu tive que usar minha            

bengala pela primeira vez em semanas. Eu estava com dor e estava me             

sentindo instável. 

Era óbvio que ainda estávamos no meio de um ataque. No entanto,            

parecia mais direcionado para mim do que qualquer outra pessoa, já que            

meu marido e minha filha pareciam agora estar dormindo bem. Nossa           

limpeza parecia ter funcionado para eles, mas não para mim. Eu não            

conseguia dormir porque não conseguia me sentir confortável. Eu         

finalmente cochilei e sonhei… 

Sonho 3, “A descrição do leite pútrido das bruxas pálidas”… 

Eu vi um grupo de pessoas normais. Eles estavam vestindo cinza e            

estavam reunidos em um círculo. O chão em que eles estavam estava            

pálido e não havia crescimento verde. Seus rostos estavam pálidos e           

doentios. Eles não tinham sobrancelhas e tinham círculos escuros sob os           

olhos. Havia uma chama de fogo ali, mas era uma pequena chama. 

A chama era tão pequena que mal conseguia esquentar o pote de leite             

que estava em cima. Como resultado, o leite não estava quente nem frio.             

Eles estavam falando maldições e mergulhando o pão neste leite morno.           

Eu era invisível para eles, então decidi ir e ver o leite para mim.              

Inclinei-me para cheirar o leite e ficou podre. 

Sonho 3 terminou… 

Quando acordei deste sonho, finalmente percebi que a feitiçaria estava          

sendo usada contra mim. Era hora de ir à minha cadeira devocional e             
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descobrir qual era a fonte. No entanto, o inimigo, antecipando isso,           

estava um passo à frente. Eu estava distraído com a visão do meu             

cachorro Zoey balançando no canto. Havia sangue no chão misturado          

com a urina dela e ela nem estava vindo até mim. 

Foi no último domingo e todos os veterinários foram fechados. Eu teria            

que ir a uma unidade de emergência. Quando eu falei com o médico ao              

telefone, ela avisou que eu assisti o progresso de Zoey para ver se ela              

ficou mais doente. Ela estava e eu liguei para o médico novamente. Ela             

me disse que iria me encontrar no hospital de animais. Ela então me             

avisou que uma chamada de emergência seria cara. 

Como muitos aqui sabem, quando se trata desses membros da família, o            

preço às vezes não é visto de maneira objetiva. Eu concordei com isso e              

fomos. Eu rapidamente coloquei Zoey em sua caixa e levei-a para o            

carro. Quando voltei para pegar minha bolsa, notei a bolsa que continha a             

caixinha de cinzas. Eu tive um momento de 'Oh Deus' e peguei a sacola.              

Zoey estava chorando enquanto eu dirigia, então eu orei ao Senhor em            

voz alta no Espírito. 

Eu orei por Zoey e pedi a Deus que me perdoasse. Enquanto dirigia até o               

veterinário, vi uma lixeira. Decidi jogar fora a caixa de cinzas com o item              

ali mesmo. Primeiro eu disfarcei em uma sacola de viagem e rezei para             

que nenhum espírito maligno saísse dela e que ninguém a encontrasse           

por acidente. Eu selei os espíritos imundos naquela caixa, repreendi e           

dispensei. 

Então orei por Zoey, nosso carro, nossa casa, nossa família, nossas           

finanças e pedimos desculpas a Deus por permitir que esse item entrasse            

em nossas vidas. Eu tinha certeza de que essa caixa, além de ter o amigo               

de minha filha em nossa casa, permitirá que os calções em nossas            

paredes se aproximassem do inimigo. O custo da guerra foi alto, pois o             

médico correu teste após teste e não encontrou nada de errado com            

Zoey. Foi particularmente perturbador gastar US$ 700 que não temos          

apenas para não encontrar nada errado. 

Quando cheguei em casa, expliquei as despesas e joguei a caixa no meu             

marido, ele concordou que o que eu fizera eram as decisões certas.            

Felizmente, Zoey tem estado bem desde então. No entanto, meus          

ataques ainda não terminaram. Mesmo que eu tivesse orado sobre tudo,           

o amigo não estava mais aqui e eu joguei fora a caixa, outro ataque veio               

no dia seguinte. Foi brutal! 

Eu liguei o carro e imediatamente senti um estranho cheiro de queimado.            

Eu pensei que talvez fosse apenas o aquecedor como estava muito frio lá             

fora. Saí e arranquei o gelo das janelas. Quando as meninas e eu             

entramos juntos no carro, o cheiro de fumaça era agora bastante intenso.            
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Eu desliguei o carro imediatamente. Nós decidimos então usar 'o carro de            

clunker' ao invés. Eu os levei para a escola sem incidentes e voltei para              

casa. 

Eu imediatamente liguei para a garagem de serviço e eles enviaram um            

caminhão de reboque. Eles não achavam que devíamos dirigir o carro se            

houvesse cheiro de fumaça. Isso levou um par de horas, porém, como o             

motorista do caminhão de reboque se perdeu tentando encontrar a nossa           

casa. Depois de executar um teste de diagnóstico, a garagem nos           

chamou. Houve uma grande variedade de coisas erradas com o nosso           

carro: 

● O alternador teve curto-circuito e estava causando o cheiro de          

queimado 

● Uma das linhas de combustível necessário para ser substituído 

● O acelerador precisou ser substituído 

● O ventilador para o nosso aquecedor não estava funcionando         

corretamente 

● Houve um cauda de um rato de madeira preso no motor 

Técnico: “Bem, essa foi a má notícia. Você quer as boas notícias? ” 

Eu:“ Sim, eu poderia usar algumas boas notícias! ” 

Técnico:“ Eu lhe enviarei um carro emprestado sem custo e muito disso            

será consertado sob garantia. ” 

Eu:“ Oh, graças a Deus! ” 

Técnico:“ A má notícia é que provavelmente levará algumas semanas          

para conseguir todas as peças e consertá-lo. ” 

Eu:“ Tudo bem. Por favor, apenas faça com que seja seguro dirigir            

novamente. O fogo me assusta. ” 

Bem, houve ainda mais o que aconteceu conosco durante esta semana,           

mas agora você tem uma ideia de alguns dos ataques que tivemos que             

suportar. 

Pai, o inimigo nunca parou e nunca para. No entanto, obrigado, Senhor,            

no final desta semana, comecei a me sentir melhor. Zoey também está se             

sentindo melhor e minha filha ficou mais feliz. O que o sonho da feitiçaria              

significa? Oh Senhor, por favor me ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na porta do Seu Estúdio de Cerâmica. Eu           

estava tão animada por estar aqui novamente. Bem, isso é um           

eufemismo! Eu tinha visitado aqui no início de 2017 e sempre esperei            

meu retorno: 

● Sonho 232 - A Corrida e a Casa do Oleiro (15 de janeiro de 2017) 
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● Sonho 233 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 1 (22 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 234 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 2 (24 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 235 - O esmalte final, o touro e os matadores (25 de janeiro              

de 2017) 

No último desses quatro sonhos, Jesus me disse: “Quando você voltar em            

seguida (para o Estúdio do Oleiro) ), Eu vou colocar o esmalte final e eles               

já terão passado pelo forno. ”Sim, eu estava MUITO animada por estar de             

volta aqui novamente. 

O lado de fora do estúdio dele era lindo. A paisagem ao redor de seu               

estúdio era como olhar através de uma janela de paisagem da Tiffany            

Glass. A porta se abriu e Jesus estava parado ali com um enorme sorriso              

no rosto. Corri para os braços dele e dei-lhe um grande abraço. Ele me              

levou para um banquinho. Suas mangas estavam enroladas e ele parecia           

feliz por estar trabalhando em alguns vasos. 

Jesus: "Como você está hoje, Erin?" 

Eu assisti intensamente quando ele formou uma bela panela de um           

pedaço de barro. Ele era tão habilidoso, muito mais do que qualquer            

artista na Terra. 

Eu: “Senhor, você é incrível! Não há nada que você não possa fazer? Eu              

gostaria de poder jogar um pote como você faz. Minhas mãos estão            

desiguais em pressão e minha cerâmica estava desequilibrada. Por que          

você não apenas comanda um vado a aparecer? Por que sujar Suas            

mãos? ” 

Jesus: Rindo. “Não se preocupe, Erin, minhas mãos estão limpas. Este é o             

melhor barro que o Céu tem a oferecer e é bom. Que diversão haveria em               

apenas comandar uma obra de arte? É a consideração do Oleiro que cria             

tal vaso. Ao formar a forma, também conto a história. Eu me torno um              

com o barro em Minhas mãos e crio um vaso único do barro. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, você me permitiu passar pelo fogo tantas vezes.           

Isso aconteceu na semana passada. Você não vai terminar isso em           

breve? Por favor, Senhor, estou cansada. ” 

O Senhor olhou para mim com empatia e parou de girar o volante. Na              

realidade, este foi o tempo perfeito, pois Ele havia acabado de completar            

esse pote em particular. Ele pegou uma toalha e colocou as mãos no             

lavatório. Suas mãos foram imediatamente limpas. Ele então secou as          

mãos e veio até mim e me abraçou. Estou chorando até enquanto            

escrevo isso. 
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Eu: “Eu te amo muito, Senhor. As pessoas disseram coisas horríveis           

sobre mim. Quero tanto mostrar um dia a eles que meu coração é Seu e               

não pensa mal sobre eles. Senhor, eu fui amaldiçoado e minha família            

também. Eles até amaldiçoaram você e eu não posso fazer nada. Eu            

estou apenas exausto. Você vai me usar como prometeu? 

“Você me curará e me ajudará para que eu possa mostrar aos outros o              

maravilhoso Senhor, meu Potter, quão grande você é? Senhor, o mundo           

está se tornando muito pior e rápido. A ascensão do mal chegou. A             

primeira onda de gafanhotos veio sobre a terra e muitos de nós serão             

despidos de uma voz em breve. Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, por que você está incomodado com tantas coisas? ” 

Eu:“ Eu realmente não sei. ” 

Jesus:“ Eu sei. É porque eu coloquei essas coisas em seu coração. Eu             

também comecei a baixar conhecimento para você. Você pode dizer que           

está experimentando isso? Ele sorriu. 

Eu: “Bem, sim, Senhor, sim. Eu pensei que estava tendo algumas           

'suposições de sorte' sobre várias coisas, mas agora eu percebo que isso            

é você fazendo isso. Muitas vezes, eu não sei por que ou como eu sei,               

apenas sei. ” 

Jesus:“ Erin, eu envio as pessoas do seu jeito, tanto boas quanto ruins,             

para que seu conhecimento seja completo e sua sabedoria seja afiada. ” 

Eu:“ Meu marido tem lido alguns dos meus sonhos com você e eu sei que               

não sou eu. É Você, Senhor, me concedendo sabedoria. Sozinho, só tenho            

sabedoria obtida com sucessos e fracassos. Comecei a chorar. “Eu tenho           

medo de ter mais fracassos. Eu estou lutando, Senhor. Eu estou tentando            

pintar e desenhar, mas, sem a sua cura, eu estou lutando. Quando eu era              

jovem, dei por certo todos os meus talentos. Eu nunca imaginei que não             

fosse capaz de fazer certas coisas. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não se preocupe, pois seus problemas serão           

removidos em breve. Eu tenho apenas mais alguns potes para terminar           

este lote do melhor barro do céu. Eu tive que refazer um pouco de argila               

seca. Você apareceu na Minha última vez ao volante com essas peças. ” 

Ele chamou minha atenção para um rack com uma grande variedade de            

potes em tamanhos pequenos a grandes. Eles estavam prestes a ser           

envidraçados e demitidos. 

Eu: “Que lote incomum de potes Você tem que envernizar. Eu amo o seu              

trabalho, Senhor. Tudo fica tão lindo. Quando estes serão terminados? ” 

Jesus:“ Este grupo exigirá um bom tempo no processo de fogo. O forno             

está em alta temperatura. Não é o mesmo processo que muitos de vocês             

passaram. ” 
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Eu:“ Sim, meu fogo foi de vários anos de calor e glaze e depois de novo                

calor. Eu não tenho certeza se já terminei. ” 

Jesus:“ Na verdade, Erin, eu terminei seus vasos. Eu tenho seus navios            

em uma sala diferente com os outros, mas eles precisam da minha            

assinatura final ... ou selo, se você quiser chamá-lo assim. Quanto a            

esses potes aqui, eles são diferentes e precisam passar por algumas           

temperaturas que acabarão por aperfeiçoar seu acabamento. No entanto,         

eles ainda serão quebrados, estragados e imperfeitos até que finalmente          

saiam dele. Será um processo mais curto, mas extremamente difícil. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Senhor. Você é o Oleiro. Você cria cada um. Você              

não pode impedi-los de quebrar sob pressão? ” 

Jesus:“ Sim, eu posso, mas não é assim que eu escolhi criar esses. Você              

deve confiar que estou fazendo o que é melhor. Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Eu suspirei. “É só que eu odeio vê-los entrar neste             

'forno assustador'.” 

Jesus: “Eles não vão a um forno para se tornar cinzas aqui. Se eu não os                

colocasse no fogo, eles não seriam úteis. Erin, você sabe disso. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Isso me iluminou. Eu só rezo para que eu seja usado              

por você um dia! ” 

Jesus:“ Oh Erin, você será. Houve um cronograma de disparo e um            

cronograma para isso. Eu lhe disse que não enviei nenhum novo           

problema para você. Tudo o que está vindo agora é apenas permissões            

residuais e nada de novo. Agora terminei Meus vasos para serem usados            

para os Meus propósitos. Você gostaria de vê-los? ” 

Eu:“ Sim, Senhor! ”Eu pulei de excitação. 

Ele pegou minha mão e me levou para uma porta. Era um armazém com              

prateleiras de vidro e um teto de vidro, um céu aberto. Eu podia ver uma               

enorme onda de luz. Eu vi Jesus acenar com a mão. Eu estava em total e                

absoluta admiração. Eu vi os vasos mais bonitos que eu já vi na minha              

vida lá. As cores eram incríveis. Só então, uma luz brilhou como o sol e               

os iluminou. Eles eram quase transparentes, como vidro, e o interior de            

cada um brilhava como ouro. 

Eu: “Oh Senhor, eles são tão lindos. Eles se parecem com vidro, embora             

eu tenha visto você jogá-los como cerâmica. Como isso é possível? 

Eu ainda estava admirada e comecei a chorar lágrimas de felicidade           

enquanto descia as fileiras. Embora cada um dos vasos fosse diferente,           

todos eram igualmente bonitos. Eu vi um que se destacou para mim. Era             

ouro, verde, azul, fúcsia e ouro iridescente. 

Quando olhei ainda mais perto, pude ver imagens em movimento! Eu vi            

flores desabrochando, borboletas e pequenos pássaros voando, nuvens        

flutuando e assim por diante. A cena mudou quando eu a coloquei em             
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minhas mãos. Foi fantástico. Enquanto eu olhava para ele um pouco           

mais, eu podia de alguma forma ver emoções ... compaixão pelas           

crianças, os perdidos, os pobres e mais. Eu engasguei… 

Eu: “Senhor, este é o meu vaso! Isto é meu, certo Senhor? É como a               

pintura da Criação no teto do Seu Lar que se move. Eu nunca vi nada               

desse tipo. É lindo. É tão lindo. Lágrimas de felicidade escorriam pelas            

minhas bochechas. 

Jesus: "Você gosta, Erin?" 

Eu: "Sim, é perfeito." Eu bem-humorada olhou para o fundo do navio.            

"Bem, quase perfeito." Eu ri. "Você ainda precisa assinar isso." Ele riu.            

"Oh Senhor, é a obra de arte mais incrível que eu já vi na minha vida."                

Então eu olhei para todos os vasos que me cercavam. "Há milhares aqui."             

Fiz uma rápida fatura mental. “Talvez haja mais de 100.000? 

“Senhor, isso é tão incrível! Esses vasos jogados por Suas mãos não são             

apenas olaria, mas também têm características como um filme, uma          

autobiografia e uma pintura em um todo. Isso é um milagre! ”Eu olhei             

para Ele e o cutuquei de brincadeira. “Com tantos, estou preocupado que            

você demore muito tempo para assinar todos esses, selando-os como          

Seus.” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não demorará muito. Essa é a parte fácil e pode              

ser finalizada apenas com a onda da Minha mão. ” 

Eu:“ Oh, por favor, acene Sua mão! Por favor! Eu estava pulando de             

alegria novamente. 

Jesus: Ainda rindo. “Não se preocupe, Erin, como o tempo do Meu            

Exército está prestes a chegar. Tão certo quanto eu me preocupo com            

Meus pardais, eu também cuidarei deles para derramar água sobre uma           

terra sedenta. Não se preocupe. ” 

Eu:“ Senhor, cada um desses vasos é incrivelmente belo. Você estará nos            

dando uma cópia destes para que desfrutemos para a eternidade? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, isso já foi feito para você. Não se preocupe.             

Agora, tente encontrar alegria. Em pouco tempo, vou tirar você do           

tremor, meu tremor e usar você. Em breve você vai ficar sentado em             

uma prateleira e esperando para mostrar poderosas ações em Meu Nome.           

Todos vocês trabalharão juntos e sua presença não será reproduzida por           

nada feito pelas mãos do homem. ” 

Eu:“ Isso seria impossível para o homem. ” 

Jesus:“ Sim, mas não é impossível para as Minhas mãos. Eu também            

estarei com você. Não só estarei em você, mas trabalharei através de            

você em tudo o que você faz. No entanto, você não entenderá totalmente             

isso até a hora. Não haverá pensamentos contrários às Minhas instruções.           

Não haverá nada capaz de te quebrar. Em todos os lugares que eu te              
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enviar, eles dirão 'Deus enviou estes por Suas próprias mãos para Seus            

propósitos sob o Céu'. Você vai mostrar ações impressionantes. Agora          

alegre-se, Erin, enquanto esta sala está completa e agora só resta a            

Minha assinatura. ” 

Eu fui até lá e abracei-o. 

Eu: “Senhor, se as pessoas soubessem como você é incrível e tudo o que              

fez porque nos ama e nunca desistiu de nós. Bem, haveria tantos aqui.             

Se eles pudessem ver o que você fez desde o começo até o fim, eles               

saberiam quão grande você é. Se eles viram o que você preparou para             

nós, eles não teriam palavras. Eu te amo, Senhor. Tantos amam você,            

Senhor. Você nos ama. Veja o que você fez aqui. Com as tuas mãos, o               

meu nome está escrito na palma da tua mão. 

Jesus: Sorrindo. “Eu te amo, Erin. Eu amo todos aqueles aqui que eu             

chamei e muitos mais. Infelizmente, nem todo mundo procura por mim.           

Nem todo mundo me vê como você. Não se preocupe com isso, pois             

todos logo saberão quem eu sou, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Eu já fui como eles até que Você me chamou. ” 

Jesus:“ Erin, você não está aqui para resolver problemas a menos que eu             

chame você. Você está aqui para ver, aprender e escrever aquilo que eu             

dirijo, entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, não se preocupe. Alegrem-se, Erin, regozijem-se,        

enquanto sua espera chegou ao fim. 

Ele me abraçou e beijou o topo da minha cabeça. 

Sonhe acabou. 
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