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Jesus e o Abalo dos Ímpios 

Terminado no domingo, 24 de março de 2019 

Recebido sexta-feira, 22 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te amo! Por favor, perdoe-me por estar ansioso hoje. Estou assustado.            

Eu estive tão exausto recentemente, é como se eu acordasse          

repentinamente de um sono profundo e parecesse não despertar         

totalmente. Enquanto as manhãs podem ser especialmente difíceis, meu         

tempo dirigindo com minhas filhas de manhã é inestimável. Todo dia é            

diferente. As conversas são às vezes engraçadas, às vezes sérias e às            

vezes simplesmente orquestradas por você. 

Saímos de manhã com uma oração de proteção e uma bênção sobre eles.             

Eu faço isso quando percebo que, uma vez que estão fora da porta do              

nosso carro, eles estão longe de mim. Felizmente, pai, você está sempre            

com eles. Como de costume, ouvimos música cristã esta manhã. Eu           

poderia dizer que as meninas estavam gostando das canções de          

adoração, então eu propositadamente dirigi mais devagar para permitir         

um tempo especial de comunhão. 

Ultimamente, tivemos algumas preocupações em nossa casa. Enquanto        

confiamos que Deus nos dará, aumentamos a fabricação de panquecas,          

queijo grelhado e cachorros-quentes, pois são opções mais acessíveis         

para alimentar uma família de sete pessoas. Mesmo assim, tudo é tão            

caro agora. Nunca pensei que veria o dia em que frutas, legumes, leite,             

queijo, pão, ovos e carne fossem quase mais caros do que comer fora. É              

ridículo. 

As coisas estão tão infladas agora. Lembro-me de que meus avós liam os             

especiais da semana no IGA, em Albertsons e em alguns outros           

mercados. Eles fariam conversas sobre uma sacola marrom de compras          

custando US $ 5 e o quanto isso era caro. Lembro-me do meu avô              

segurando um melão e dizendo: 'Eu me recuso a pagar mais de 30             

centavos por isso'. 

Lembro-me de ir a Albertsons quando eles tinham uma padaria fabulosa.           

Eles tinham a variedade mais incrível de biscoitos do planeta ... pelo            

menos como era nos anos 60. Bolos eram diferentes embora. Você tinha            

que fazer isso sozinho. Um dia, no entanto, eles começaram a oferecer            

um bolo assado, não decorado, por US$ 2. Minha mãe achava que isso             

era ridiculamente caro em comparação com o que ela poderia fazer. 
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Avancemos para hoje. Essa sacola de US$ 5 custa entre US$ 20 e US$              

50, dependendo do tamanho da sacola e do conteúdo. Os preços são            

mais altos hoje ... um saco de maçãs US$ 8, leite, ovos, manteiga, pão e               

abacate US$ 5 cada e um cantalupo US$ 3. Você pode economizar algum             

dinheiro se você dirigir para lugares diferentes para suas promoções, mas           

o alto custo do combustível consome essas economias rapidamente. 

Pai, como as pessoas vão sobreviver lá fora sem você? Quando o dinheiro             

não está tão prontamente disponível, são feitos ajustes. Está se tornando           

pior. Os preços não estão diminuindo. Eu me lembro quando eu era            

jovem, as dificuldades que minha mãe teria para nos alimentar. Nós nos            

qualificávamos para o bem-estar e recebíamos vales-refeição, mas as         

pessoas nos tratavam como sujeira quando as usávamos. As pessoas          

diriam coisas horríveis sobre nós. 

Pai, um tempo assim está vindo de novo. Vou precisar assar meu próprio             

pão e comprar menos e menos itens processados. Quando Zoey estava           

doente há dois fins de semana, o veterinário nos encorajou a dar-lhe uma             

dieta vegana feita de proteína de soja para prolongar sua vida. Eu ri e              

disse a ela que isso era comida de bioengenharia e que não compraria se              

não conseguisse pronunciar os cinco primeiros ingredientes. Enquanto eu         

sabia que ela discordava, ela parou de empurrar. 

Recebido domingo, 24 de março de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela primavera. Obrigado por tudo o            

que fez. Somos abençoados além da medida. Pai, estou com medo do            

nosso futuro. Meu coração se parte para o horrível estado do mundo. É             

tão repugnante. Há muçulmanos silenciando o mundo, mas eles mesmos          

não estão em silêncio. Este é um momento assustador para ter opiniões            

cristãs. 

Há mulheres lutando pelo direito de matar uma criança, mesmo depois de            

uma gravidez completa. Eles querem ser capazes de decidir reviver o           

bebê ou não apenas no nascimento. Isso é doentio e meu coração se             

parte. Depois, há aqueles nas notícias que são forçados a mentir. A            

notícia então está para as pessoas. Estamos vendo um aumento na           

atividade demoníaca. Coisas simplesmente bizarras e hediondas estão        

acontecendo, incluindo a tortura de crianças inocentes. 

Há ódio generalizado. Aqueles em Hollywood e outras áreas se exibem.           

Eles são amantes de si mesmos e exibem isso abertamente. Seus           

guarda-roupas sugestivos são repugnantes. Pai, há também uma história         

da tortura de uma jovem que me fez chorar. Eu não consigo tirar isso da               

2 



minha cabeça. Se você não nos fortalecer em breve, eu certamente não            

farei isso. Eu não vou! Eu estou desfeito, pai. 

Não quero deixar o belo jardim e o Altar. Como podemos fazer isso aqui              

sem você? Pai, estou com medo de todos aqueles que amam você.            

Nossos filhos, os vulneráveis, todos nós estamos procurando um herói ...           

nós temos isso em você! O mal continua a acelerar. Está acelerando tão             

rapidamente que não pode mais ser ignorado. É tão ruim agora. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus me encontrou em nosso caminho. Ele sorriu para mim. 

Eu: “Senhor, você não deve me ver antes da cerimônia!” 

Jesus: “Parece que a pessoa que eu amo precisa de mim. O que ganha ...               

amor ou tradição? Ele sorriu. “Erin, eu sei que você está com medo. Eu              

sei que seu coração se parte pelos perdidos. Grace está comigo, Erin. Eu             

tenho ela. Não se preocupe, eu a tenho. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. Obrigado. ” 

Jesus:“ Erin, eu te amo. Agora vamos falar de justiça. Eu tive você             

recentemente comprou uma estátua de justiça cega. No entanto, você          

percebeu que sua espada da verdade se foi e suas escalas também? O             

mundo não quer a lembrança do que é a verdade e do que é justiça               

porque não existe nem agora. ” 

Eu:“ Foi Você quem enviou esta estátua para mim? ” 

Jesus:“ Bem, sim, pois isso representa o verdadeiro estado do mundo           

agora. Nenhum deles está procurando por Mim, a menos que eu os tenha             

chamado para fazê-lo. Erin, o momento da ressurreição dos ossos secos           

mortos, a esperança de Jacó, a maravilha da Minha majestade e os            

tempos da verdade estão aqui. No entanto, haverá oposição, pois          

ninguém gosta da verdade que expõe suas mentiras. Essas coisas tinham           

que vir primeiro ou então haveria confusão. Ao fazê-lo desta forma, isso            

traçará uma linha clara e uma imagem de quem eu sou ... 

● Eu não sou passivo e ocioso 

● Eu não sou fraco e impotente 

● Eu não sou removido e indiferente 

● Eu não vou permitir que o inimigo prevaleça por muito mais tempo 

“Erin, Meus santos estão clamando a Mim dia e noite, perguntando           

'Quando, Senhor, quando? Quando você vai nos vingar? Eu vejo o mal. É             

perverso e continua a rastejar pelos recessos escondidos da terra. Uma           

vez lá, destrói tudo em seu caminho. É como bactérias ou mofo. Esses             

indivíduos não só têm isso em suas roupas, continuando a disseminação           

do molde, mas também não o vêem nem tratam o problema. 
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“Esses espaços ou recessos e indivíduos são impuros. Não há cura até o             

momento em que esta terra contaminada é limpa pelo fogo. Estas           

condições, se não forem tratadas, destroem tudo o que entra em contato,            

entendeu? Não entretenha isso por um momento e tenha cuidado para           

não permitir que ele o cative. 

“Se você não deixar seus cães pularem na mobília quando estão           

enlameados, por que você deixaria o cachorro do vizinho fazer o mesmo?            

Não permita isso, Erin. Não deixe nem o cachorro entrar! Não seja            

educado sobre isso. Eles esperam que você seja passivo porque você é            

Meu, mas eles seriam o oposto contra você. Não lhes dê o seu óleo! ” 

Eu: Meus ombros caíram e de repente me senti para baixo. “Senhor, isto             

não soa como Você estará nos mudando em breve.” 

Jesus: “Oh Erin, isso não é verdade. Eu só queria te instruir a ficar de pé                

e não permitir que os perversos te deixem deprimido. Não permita que            

seu vizinho acesse o que eu fiz limpo. Vocês se prepararam, suas casas e              

seus filhos ... tudo para mim. No entanto, o inimigo procura destruir sua             

alegria. Seu vizinho busca sua destruição e anseia roubar seu sacerdócio.           

Logo, Erin… sim, muito em breve… o perverso ao seu redor fugirá à sua              

vista. 

“Agora, você está vendo a subida repentina dos ímpios. Parece não haver            

organização ou ordem. Embora seja previsível, ainda é um choque para           

você quando você o vê. É como uma pequena faísca que cria um             

incêndio. Não se preocupe, Erin, como eu sou Deus sobre tudo isso. Os             

ímpios não prevalecerão por muito mais tempo. Há uma guerra nos           

lugares celestiais e os anjos de Deus estão em guerra. ” 

Eu:“ Eu realmente acredito que posso sentir isso agora. De alguma           

forma, parece pesado na atmosfera. Isso é enervante. Há desastres          

naturais e eventos provocados pelo homem. É imprevisível ”. 

Jesus: Sorrindo. “Bem, isso é realmente previsível. Não está escrito em           

Minha Palavra que haverá sinais? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Primeiro os terremotos, fomes, desastres naturais,         

guerras e rumores de guerras, nação contra nação e depois o 'Grande            

Terremoto'? ” 

Jesus:“ Sim, mas pense no 'Grande Terremoto' como talvez seja outra           

coisa, algo inesperado, algo que vai abalar o mundo. Erin, vou mandar            

aqueles que chamei para abalar as nações. O que faz um terremoto? Ele             

humilha o coração de um homem, mas geralmente apenas         

momentaneamente. Eles então logo retornam ao negócio da maldade         

porque não têm medo de Mim. Eles então declaram com os lábios: 'Deus             

não vê isso e não sabe da minha maldade'. 
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“É por isso que vou enviar outro tipo de terremoto. Corações e corpos vão              

tremer. Você dirá a uma montanha 'caia no coração do mar' e isso será              

feito pela sua fé. Você vê, Erin, o mundo só teve um vislumbre desses              

milagres. Outros se levantaram e disseram 'siga-me enquanto falo para          

aqueles que estão mortos. Meus poderes vêm da colocação do meu corpo            

em seus túmulos. Eles estão falando com o inimigo. 

“Outros afirmam que eu agora endosso o pecado porque 2000 anos se            

passaram desde que eu estive aqui por último. Eles então alegam que            

Minhas palavras e convicções, portanto, não têm mais significado. Eles          

afirmam que agora aceito o casamento de homens com homens, a           

violação de crianças, a luxúria dos olhos e a cobiça do próximo. Não             

esqueça que há também aqueles que reescrevem Minhas Palavras para          

aceitar o adultério, matar, mentir e roubar. 

“Erin, eu sou o mesmo ontem, hoje e pela eternidade. Eu não me             

contradigo. Os mandamentos de Deus são bons. Estes trazem vida. Eu           

vim libertar aqueles mantidos em cativeiro pelos punidores dos mansos.          

Esses punidores aceitaram sacrifícios a outros deuses, "deuses" como         

Mamom. Esses punidores distorcem minhas palavras e desanimam os         

fracos. 

“Eu vim para dar vida eterna, ressuscitar os mortos e derrubar os iníquos             

'guardiões da lei', os hipócritas. Isto é o que você está testemunhando            

agora ... as mentiras, o amor dos corações que esfriaram e o mal se              

manifestou no homem. Agora, eu tenho instruído você enquanto você          

dorme sobre o que está por vir e o que você irá observar. Quando você               

encontrar certas pessoas que eu envio ao seu caminho, você será           

instruído por Mim a fazer uma destas três coisas: 

● Você não fará absolutamente nada e deixará 

● Você permanecerá e servirá como uma testemunha 

● Você agirá com precisão e permitirá que eu trabalhe através de           

você 

“Eu sei que tem sido difícil testemunhar a ascensão acelerada do mal,            

mas estou aqui. Eu o levei a testemunhar para que você esteja ciente dos              

eventos. Você logo verá o mal e conhecerá suas obras. Vou então ligar             

para você parar na frente de testemunhas. Erin, nem todos na Câmara de             

Noivas tinham o óleo pronto e esperando. Muitos tinham saído para           

encontrar alguns, entendem? ” 

Eu:“ Eu acho que sim. ” 

Jesus:“ Erin, ninguém vai te roubar o que vou fazer com você. Eu liguei              

para você. Vou enviar ajuda. Você não terá preocupações. Suas dívidas           
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serão removidas e você vai jantar na mesa do rei. Agora, regozije-se,            

como eu tenho você. Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: chorando. “Logo, Senhor. Por favor, deixe isso em breve! Eu não            

tenho estado bem. Nós não temos mais nenhuma renda do meu marido.            

Enquanto ele gosta de trabalhar e tentou muitos caminhos diferentes          

para encontrar emprego, nada se abriu para ele ainda. Não podemos           

sobreviver com o que eu trago. Há sete de nós aqui e ... ” 

Jesus:“ Erin, eu vou cuidar de você. Eu não vou permitir que você caia.              

Erin, você é meu escriba e eu pagarei suas despesas e lhe darei um              

salário. Você precisa apenas esperar em mim. Eu sempre providenciei          

para você e não vou deixar você agora, entendeu? Eu envio ajuda e farei              

muito mais para aqueles que te abençoarem. Aqueles que te abençoam,           

eu abençoarei. Erin, não se preocupe. Continue a me adorar com todo o             

seu coração. Cante louvores ao seu Noivo, seu Senhor que te ama. Sua             

alegria faz com que eu me regozije também. Não se preocupe, Erin, como             

o tremor está prestes a começar. " 

Eu:" Senhor, por que parece que os terremotos estão ocorrendo em todos            

os lugares, exceto para a Califórnia? Os terremotos parecem acontecer          

em todos os lugares, menos lá. ” 

Jesus:“ Em breve haverá tremores diferentes de tudo que o mundo já            

viu. Eu conheço a maldade da terra. Eu não faço vista grossa nem             

esqueço as suas ações 'feitas em segredo'. Apenas espere, pois logo           

enviarei Meu Exército para abalar as nações. Ele sorriu quando apontou           

para mim. 

“Um dia, em breve, haverá uma grande celebração no Céu por tudo que             

fiz desde o começo até o fim. Agora, não se preocupe, Erin, como em              

pouco tempo ... mesmo em um piscar de olhos ... Ele sorriu quando olhou              

nos meus olhos. Ele então riu quando eu pisquei meus olhos várias vezes             

de uma forma exagerada. "... e, sim, muito em breve ... tudo vai mudar!" 

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Sonho acabou. 
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