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Jesus Ressuscitou ... e Assim Também Será a Noiva 

21 de abril de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Hoje é a Páscoa. Ontem foi a sexta-feira santa. Você             

representou o Cordeiro, perfeito e imaculado. Você, como o Cordeiro, foi           

espancado pelos nossos pecados. Nenhum cordeiro perfeito jamais fora         

tratado tão horrivelmente antes do sacrifício. 

No início da manhã da sexta-feira santa, em algum lugar entre 4h30 e             

7h, tive um sonho. Pode ter sido longo ou pode ter sido curto, apenas não               

me lembro. Eu só lembro que foi um sonho muito claro. Assim como um              

sonho secundário no sonho anterior, começou com duas linhas paralelas.          

Desta vez, porém, essas linhas significam algo diferente ... 

Sonho 1, "O noivo fica com sua noiva"... 

Eu vi duas linhas paralelas na frente de um altar incrivelmente bonito.            

Havia flores por toda parte. A grama verde, ou talvez fosse musgo, sob             

meus pés era exuberante e até mais macia do que o pelo mais macio dos               

animais. O rio da vida corria atrás do altar. Ali, diante dos meus olhos, vi               

Jesus de frente para uma mulher, uma noiva. Logo percebi que a mulher             

era eu e me tirou o fôlego. 

Jesus estava do lado esquerdo e eu estava do lado direito. Ele pegou             

minhas mãos e nós sorrimos um para o outro. Então vi uma porta muito              

grande com uma guirlanda feita de peixes prateados muito pequenos.          

Não era como nada que eu já tivesse visto antes. Eu rapidamente contei             

que havia exatamente 153 peixes na guirlanda. Então ouvi uma voz:           

“Você é minha noiva. Eu escolhi você! ” 

Sonho 1 terminou. 

Pai, eu sei que sou apenas uma das muitas noivas, mas na verdade             

nunca me vi literalmente como uma até este sub-sonho. Mesmo que           

fosse de longe, a visão de mim com você me deixou sem palavras. Oh              

Senhor, eu pensei com certeza que hoje seria nosso 'Dia da Mudança'.            

Você é um mistério glorioso, pai. Perseguir você é como procurar por            

tesouros escondidos. Cada dia parece como 'o dia'. Todos os dias, de            

madrugada, há sempre uma nova esperança de que hoje será "o dia". 

Se você me deixar em meu estado atual, eu honestamente não sei            

quanto tempo eu ainda teria deixado aqui. É verdadeiramente somente          

pela Sua Graça que eu ainda estou aqui. Eu não tenho certeza, até que              
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você me mostrou em primeira mão no céu, o significado que eu tive, se              

houver, em toda a minha vida. Não tenho certeza se realmente vivi. Eu             

tive tantas coisas que queria compartilhar, lugares para explorar e          

histórias para contar, mas muitas não se concretizaram. 

Eu tinha desejos pessoais, coisas que eu esperava por aqui, tantas coisas            

envolvendo coisas impossíveis, coisas que são muito elevadas para         

alguém como eu. Eu passei de querer ser um golfista profissional em            

turnê, agora só sonhando em ser capaz de jogar apenas uma rodada, um             

buraco, apenas um swing. Todos os meus sonhos foram reduzidos. Eu           

deixei de querer ser uma artista profissional, pintando e desenhando          

várias horas por dia, a rezar para poder pintar uma pintura, mesmo uma             

pequena. 

Eu deixei de estar em uma forma física tão excelente que eu era             

imparável ... até que eu finalmente parei quase completamente. Passei          

de inveja da minha saúde a ser informada de que tenho sorte de não              

estar pior ou mesmo morta. Eu fui de ter uma memória fotográfica, muito             

nítida e clara, para nem mesmo lembrar o que você me prometeu. No             

entanto, agradeço pelo fato de eu ter me lembrado claramente dos           

lugares celestiais. Você gravou isso na minha memória até eu finalmente           

estar em Casa com Você. 

Oh Pai, estou desapontado hoje. Eu tinha grandes esperanças para a           

nossa transformação hoje. Todos os dias, acordo e verifico o estado da            

minha condição. Bem, e como você sabe, até agora e todos os dias, eu              

permaneço o mesmo ... avançando em direção ao túmulo. Ontem,          

enquanto tomava banho, ouvi você me dizer em voz clara: "Erin, há uma             

tempestade chegando." Eu desci as escadas para contar ao meu marido,           

mas não havia vento algum. 

Discutimos derrubar nossos aviadores, mas decidimos esperar. Bem, em         

cerca de 45 minutos, o vento começou a soprar. Meu marido riu quando             

soube que tínhamos sido avisados enquanto ainda estava calmo e saiu e            

levou os alimentadores para baixo. Enquanto havia algumas fortes         

rajadas, o vento nunca se tornava aquele 'épico'. Percebemos que o que            

Jesus dissera era um aviso de que uma tempestade figurativa estava           

chegando. Dito isto, o nosso condado recebeu vários alertas de          

inundação, enquanto a chuva continua a cair. 

Recebido domingo, 21 de abril de 2019 

Pai, estou ferido, mas principalmente triste. Eu sei que sua mão passou            

por minha vida, mas eu anseio por mais de você. Nesta vida, tivemos             

grandes problemas e isso continua. No entanto, de alguma forma, eu até            

teria medo sem isso. O problema do inimigo sempre me lembra que            

devo, portanto, estar em um 'Curso Divino'. Eu então assisto em alívio            
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quando Sua mão nos entrega tantas vezes. Dito isto, este último ano foi             

uma das minhas temporadas mais difíceis, se não o mais. 

Primeiramente, eu estou em extrema necessidade de atenção médica.         

Pelo menos estou agora em listas de espera e estou na fila para eles. No               

entanto, o sistema é um pouco saturado e há esperas. Pai, você sabe que              

eu não vou conseguir sem um milagre de você. Você sabe disso. Ao longo              

dos anos, você me abençoou com Seus sinais, maravilhas e milagres.           

Você enviou estes e eles me ajudaram a manter minha fé. Na realidade,             

nenhum inimigo foi capaz de nos atacar com sucesso, a menos que            

saíssemos de sua vontade. 

De 2007 a 2012, cometi muitos erros, a maioria deles causados pelo meu             

pobre entendimento das Escrituras. Minha ignorância permitiu que eu         

fosse levado pela pregação incorreta dos outros sobre o que você nos            

disse. Eu não sabia então, mas agora eu sei ... sim, está tudo bem              

revidar! Não se entregue ao inimigo quando Deus estiver com você na            

batalha. Você não deve se render até que Ele lhe diga. Ele então lhe dará               

ordens táticas enquanto estiver em batalha e entregará o inimigo em           

suas mãos. 

Enquanto eu nunca estava sozinha no mundo, muitas vezes me sentia           

sozinha. Eu muitas vezes ouvia pessoas que afirmavam ter sido enviadas           

por você. Esses outros cristãos alegaram que eram de você, mas           

claramente não eram. Não importa o quão mal eu lutei minhas batalhas,            

Você de alguma forma sempre nos libertou de todos eles. Muitas vezes,            

eu não tinha escolha no assunto. É doloroso relembrar alguns deles e            

tenho sido humilhado por tudo isso. 

Logo, meu pai, meus filhos estarão longe, começando suas novas vidas.           

Eu oro para que eu lhes dê as ferramentas adequadas para lutar. Eu             

queria muito estar inteiro novamente depois de todas essas guerras. Eu           

queria andar de novo na terra do meu coração, perto da base das             

cascatas no centro de Oregon. Eu choro quando penso nisso. Ainda           

assim, fui punido brutalmente lá e isso acabou me levando a mudar para             

as Tri-Cities no estado de Washington. Este foi o "lugar do deserto", onde             

eu entrei em comunhão mais íntima com você. 

Mais tarde ainda, Você sobrenaturalmente me trouxe, junto com todos os           

meus filhos, das Tri-Cidades, o deserto, para este lindo lugar remoto           

onde estamos atualmente. Aqui aprendi a me tornar Seu amigo e aprendi            

sobre Seu amor por nós. Nós vimos milagres após o milagre aqui. Cada             

um de nós testemunhou seus milagres. Todos nós também tivemos          

sonhos e visões de você, incluindo meus filhos… 

Meu filho mais velho teve um sonho na sexta-feira santa. Um cordeiro            

andou até ele e colocou ao lado dele. O cordeiro foi então seguido pelo              
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aparecimento de três raposas. Minha filha também teve um sonho de           

algo sobrenatural no dia anterior. Obrigado Pai, que nosso lar seja           

despertado de nosso sono por essas pequenas bênçãos. No entanto, tudo           

o que sei é isso ... Eu desisto da minha vida para você, pai. 

Meu coração é seu. Estas não são palavras ociosas ... Eu realmente as             

quero dizer. Suas palavras são uma lâmpada para os meus pés e uma luz              

para o meu caminho. Não há jornada maior na Terra do que a jornada              

orquestrada por Jesus, o Amante de nossas almas. Eu faria tudo outra            

vez. Eu não teria desistido de nada além de uma vida cheia de escuridão              

vazia e coisas que não satisfazem. Isso seria como uma sede que nunca             

se apaga. 

Eu desistiria de tudo por um momento dado pela sua respiração em meu             

corpo morto. Você determina nossos dias aqui, pai, como soldados da           

justiça em um lugar escuro. Alguns de nós são até mesmo retirados da             

batalha antes da luta e trazidos para casa para os seus propósitos. No             

entanto, outros são treinados, blindados e agora estão esperando por          

nosso General, Jesus, para nos chamar para a batalha. Embora eu tenha            

sido apenas um escriba, sinto que minha caneta é uma arma e o papel              

em que escrevo é meu campo de batalha. 

Oh Pai, eu não sei se eu realmente entreguei minha vida para os Seus              

propósitos. Eu dou isso a você, embora não seja para mim determinar            

que campo, batalha ou campo devo trabalhar. Estas são suas decisões           

sozinho. Enquanto isso me deixa indeciso sobre o tempo, estou então           

certo de Deus. Enquanto isso me deixa inseguro de como, então estou            

certo de seu plano perfeito. Enquanto isso me deixa inseguro de onde, eu             

estou certo de que você tem um local. 

Suspiro ... estou cansado, pai. Por favor, me fortalece. Se eu não for             

curado ainda, por favor, permita-me viver a vida mais plenamente. Eu te            

amo! Você me deu tudo. Por favor, me permita mais tempo. Me vendo             

Transformado… não tenho palavras. É como o sonho de toda garotinha de            

ser princesa. Meu vestido era elegante. Meu cabelo estava tecido com           

flores. Eu não quero continuar descrevendo como eu parecia estar ali com            

meu Noivo, Jesus, pois não quero parecer arrogante. Obrigado, padre,          

obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava novamente no Rio da Vida, onde Jesus estava enchendo nossos            

vasos e os assinando. Jesus estava reclinado e conversando com seus           

anjos. Às vezes ele parecia sério, mas, em outras ocasiões, estava rindo.            

Enquanto eu via mais navios, eles ainda não haviam sido preenchidos. Eu            

sentei e os observei de longe por um bom tempo. Fiquei admirado com a              
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beleza deste lugar, com a majestade de Jesus e com a força dos anjos, os               

guerreiros mais fortes que você já viu. 

Eu ri quando estava testemunhando o mais incrível 'grupo de homens'           

(na verdade, Jesus e Seus anjos) enquanto eles estavam dando um           

tempo depois de uma longa tarefa na qual eles ficaram encantados           

fazendo. O que Jesus e os anjos poderiam estar falando? Enquanto Jesus            

é Deus e os anjos são Seu exército, eles claramente também eram bons             

amigos. Quando me aproximei, pude ouvir os anjos contando suas          

histórias para Jesus sobre tudo o que eles estavam testemunhando na           

Terra. Algumas das coisas sobre as quais conversavam eram sérias, mas           

outras eram mais alegres. 

Eu então ouvi Jesus dizer aos anjos em voz alta, alto o suficiente para eu               

ouvir: “Oh sim, onde está Erin? Erin? Todos eles estavam rindo e muito             

felizes. 

Eu: "Estou aqui, Senhor". 

Senti-me um pouco envergonhado porque, da perspectiva deles, pode ter          

parecido que eu estava espiando por trás de uma das pedras. 

Jesus: “Bem, olá!” 

Ele sorriu e sentou-se. Os anjos também sorriram para mim, mas depois            

voltaram para suas atividades e preparativos. 

Eu: “Oh, você não tem que terminar seu tempo porque eu cheguei.            

Enquanto eu estava gostando de observar todos vocês, eu estava          

começando a me sentir mais como um espião. ” 

Jesus:“ Eu sabia que você estava lá, Erin. Afinal de contas, fui eu que te               

chamei aqui. ” 

Eu:“ Por que você não me ligou diretamente para este lugar em vez de              

me ver de todos vocês de lá? ”Eu apontei para vários pedregulhos perto             

da cachoeira. 

Jesus: “Por que você acha?” 

Eu: respirei fundo. “Eu sei que há uma grande razão para isso, pois você              

faz tudo perfeitamente. Senhor, não há nada além de você. Quanto a            

mim, não sei por quê. ” 

Jesus:“ Eu fiz isso para que você pudesse observar o fato de que eu…              

sim, eu mesmo… faço pausas! Eu descanso, Erin, e você também           

deveria”. 

Eu:“ Sinto muito, Senhor, por não ter feito isso até recentemente. Bem,            

para ser perfeitamente honesto, não tive escolha a não ser descansar           

devido à minha recente luta contra a gripe. Na realidade, eu trouxe isso             

para mim. ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, há uma razão para descansar. É pelo meu            

comando. Por que você acha que isso é? ” 
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Eu:“ Nosso corpo precisa disso? ” 

Jesus:“ Bem, sim, mas esta é apenas uma razão parcial. Agora, vamos            

olhar para estas embarcações aqui. Estas embarcações ainda estão         

aguardando para serem preenchidas e seladas. Eles não se enchem. Em           

vez disso, eu gosto de preenchê-los. Meus obreiros aqui, os anjos, se            

deleitam em suas designações também. No entanto, não há nada de           

errado em descansar para comungar com os amigos e se deleitar com            

isso. Isso mantém nosso trabalho alegre e digno de louvor, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo. Eu me sobrecarreguei me esforçando para           

fazer as tarefas quando meu corpo claramente estava me dizendo que eu            

precisava de uma pausa. Eu fiquei doente com a gripe, pois estava então             

suscetível a doenças. Eu também tenho sofrido muito. Eu chorei muito           

esta semana também. Eu principalmente faço isso quando minha família          

não consegue me ver. Oh Senhor, tenho estado desencorajado         

ultimamente. Tantos dias passam e me sinto tão inútil em minha           

condição atual. ” 

Jesus:“ Bem, o inimigo ganha uma posição quando não há descanso.           

Embora eu tenha lhe dado força além do normal em casos de            

emergência, você deve descansar. Você não é Deus, Erin, e até mesmo            

Deus descansa. ”Ele sorriu quando disse a próxima parte. “Sim, Erin, eu            

estou advertindo você agora. Eu faço isso porque amo você. Quando seu            

corpo é negado descanso, sua mente pensa coisas que não são de mim.             

Seus pensamentos então correm soltos. O mesmo é verdade no sentido           

inverso. Se seus pensamentos correm uma corrida selvagem com         

imaginação e empreendimentos pecaminosos, assim também seu corpo        

se tornará fraco. ” 

Eu:“ Estou fazendo isso agora? ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu disse isso para ilustrar que o reverso também pode             

seja verdadeiro. Pensamentos obsessivos podem levar a atividades        

irracionais. Uma vez entregue a eles, o homem não é mais estável. Agora             

respire, Erin, e não se preocupe. Esta é uma lição de ensinamento sobre             

o descanso, não sobre paranóia. Ele riu. 

Eu: rindo. “Eu nunca ouvi você usar esse termo antes. Isso foi            

engraçado!” 

Jesus:“ Hmm, isso é interessante. Bem, tenho quase certeza de que usei            

esse termo em Minha Palavra em algum lugar. Ele olhou nos meus olhos             

e sorriu. Eu senti um download. 

Eu: “Saul. Claro, Saul. Ele teve isto! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin, mas tem mais. Ele foi entregue por            

causa de seu pecado, mas também porque não descansou. No entanto,           

mesmo quando ele fez, mesmo assim ele não estava sem problemas. Há            

6 



muito mais também. Hoje é uma lição de descanso, não de possessão            

demoníaca. Isso não tem lugar aqui. No entanto, estou mostrando          

apenas que a exaustão pode levar a problemas quando um homem é            

instável. 

“Quando um homem é estável e escolhido por Deus, mas então começa a             

agir contrariamente aos Meus mandamentos, tudo sem descanso, então         

espera que o homem seja humilhado. Meus mandamentos não são          

'sugestões' ou eu os nomearia como tal. ”Eu ri. "Você poderia imaginar o             

mundo hoje se eu tivesse dado a eles Dez Sugestões em vez dos Dez              

Mandamentos?" Ele riu. “Muito poucos os seguem como são. Quem          

seguiria a lei? Agora, há muitas coisas em seu coração. 

Ele olhou para mim e eu fui pego apenas olhando para ele. Eu o amo               

tanto que lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eu caí           

de joelhos e coloquei meu rosto no chão enquanto chorava. Jesus tinha            

um olhar tão belo e compassivo no rosto dele quando olhou para mim.             

Minha boca tremeu e meu corpo tremeu. 

Eu: “Oh Senhor, como eu te amo. Eu sinto muito por ter ficado bravo              

com você ultimamente. Eu tenho sido desencorajado, cansado e         

assustado. Eu estou sem palavras. ” 

Ele se abaixou para ajudar a me trazer para sentar ao lado dele em uma               

rocha. 

Jesus: “Erin, você raramente fica sem palavras. Isso é impossível. Ele           

sorriu para mim com tanta compaixão. “Eu conheço suas ações. Em seu            

sonho, eu coloquei uma porta aberta. ”Só então, eu vi a porta, branca             

como uma pérola, com três painéis e uma grinalda enorme de 153 peixes             

de prata. “Esta porta, Erin, ninguém pode fechar. Enquanto você tem           

muito pouca força, você ainda manteve a Minha Palavra e nunca me            

negou ... ”Ele sorriu. “… Mesmo quando irritado ou cansado. Você           

entende o que estou dizendo aqui e o que lhe mostrei? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Quem pode saber se você não mostra? Quem pode            

saber se você não lhes concede isso? É preciso a glória de Deus para              

esconder um assunto e a honra dos reis para procurá-lo. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, pois estou prestes a fazer algo em seus dias em que              

você não acreditaria mesmo se lhe dissessem. Eu enchi o seu vaso e o              

selei, assim como outros. ”Ele então apontou para alguns vasos ainda           

vazios. “Estes também serão preenchidos. Agora, Erin, o que há nesses           

vasos não é apenas Água Viva, mas também vinho novo, o mais            

escolhido. Eu salvei o meu melhor vinho para o último, entendeu? 

Embora pareça que estou ocioso, estou longe de estar ocioso, pois agora            

deixarei meus sinais e maravilhas claros. Todos saberão que eu te enviei            

... Ele apontou para os vasos novamente. “… Assim como tudo isso. A             
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terra foi agitada e meus campos foram cultivados. As chuvas suavizaram           

o solo. Lágrimas ainda escorriam pelas minhas bochechas. Ele estendeu a           

mão e enxugou-os com o polegar. “Erin, por que você chora?” 

Eu: “Eu tive um sonho, Senhor. Além disso, suas igrejas estão sendo            

profanadas. Seus santos estão sendo perseguidos e abatidos. As crianças          

estão morrendo em número recorde de mortes horríveis. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isso é 'como está escrito'. Mesmo que você tenha             

visto em maravilha esperando por sinais, você está agora surpreso          

porque você não percebeu que muitos desses sinais o teriam assistido           

com horror. ” 

Eu:“ Embora isso seja verdade, Senhor, eu também temo que tudo isso            

vai se tornar ainda pior! ” 

Jesus:“ Bem, a 'bola' está rolando agora e eu não estou parando.            

Enquanto estiver visível, em breve deixará de ser culpado por um           

indivíduo em particular. Em vez disso, ele se tornará culpado de Mim.            

Veja, o inimigo sabe o curso do tempo também como esteve uma vez             

aqui e sabe o que procurar. O que você está vendo e experimentando             

agora é chamado de "postura", como se estivesse em um jogo de blefes.             

É aí que ser inchado, mentir e arrogante torna-se difundido. 

“Isso também aconteceu antes. Começa pequeno, mas quando dois ou          

mais estão reunidos, ele rapidamente ganha força. Durante a semana          

anterior ao Meu sacrifício, a postura havia começado. Eu conhecia os           

pensamentos traiçoeiros daqueles que desejavam o mal. Eles estavam         

com medo de Mim porque gostavam de seu poder e pecado. Eles sabiam             

que, por suas mentiras, eu seria crucificado. No entanto, mesmo isso não            

foi suficiente e eles desejavam ainda mais punição. 

“O que eles não perceberam, a princípio, foi que a maneira como eu vim              

e como eu morri, bem como a minha ascensão, era um cumprimento            

exato da profecia. No entanto, não demorou muito para que eles           

soubessem. Eles sabiam disso! Eles sabiam disso, mas também tinham          

uma maneira que esperavam, um modo não escrito pré-concebido em          

que imaginavam que seu salvador viria. Enquanto estava cumprido da          

maneira que eles conheciam as Escrituras, ainda não estava cumprido de           

uma maneira que eles achavam que deveria ter sido. 

“No entanto, muitos outros realmente acreditavam. Muitos que não         

sabiam nada sobre Mim, sabiam naquele dia que certamente eu era e sou             

o que digo que sou. Como parece que eu tenho estado relativamente            

quieto por dois mil anos, embora eu realmente não tenha sido, muitos            

não Me conhecem e muitos mais não se importam. Como os soldados            

romanos, falo aos corações daqueles a quem chamo. 
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“O ladrão na cruz ao meu lado foi considerado mais digno do que aqueles              

que serviram no Templo de Deus. Você, Erin, não é considerado digno por             

aqueles que pretendem me servir. Você não é o que é esperado. Quando             

isso acontecer, haverá muita raiva. Erin, haverá ranger de dentes quando           

todos estes forem assinados e preenchidos. ” 

Eu:“ Senhor, quando isto acontecerá? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, entregue-se a mim. Entregue suas ambições para          

mim. Encontre alegria e descanse. Deleite-se em Mim e eu lhe darei os             

desejos do seu coração. ” 

Eu:“ Eu não entendo. Eu pensei que estava fazendo isso. De alguma            

forma eu adiei minha própria cura? ” 

Jesus:“ Não, Erin, não! Se você fosse, você não estaria aqui comigo. Eu             

estou apenas deixando você saber para descansar e não se preocupar. ” 

Eu:“ Senhor, e sobre o meu sonho ontem à noite? O que esse sonho              

significa? Eu tenho um coração partido disso. Eu só conhecia algumas           

pessoas no meu sonho. ” 

Jesus:“ Diga-me o seu sonho. ”Sorri como eu sabia que ele já sabia disso. 

Eu: “Havia muito para este sonho… 

Sonho 2, “Uma jovem tem dois meses para viver ”... 

Meu corpo era jovem. Eu era jovem. Eu fiz amizade com uma mulher em              

um evento de oração. Ela tinha uma menina de sete ou oito anos.             

Enquanto meus filhos também estavam em algum lugar neste evento,          

eles agora estavam crescidos. A mulher era uma mãe solteira. Ela era            

uma mulher maior e muito gentil. Enquanto ela geralmente aparentava          

ser caucasiana de pele clara, seus braços e mãos às vezes apareciam            

como uma mulher de pele escura. 

De alguma forma, senti que essa mulher representava 'ambas as raças'           

ou 'todas as raças'. Sua filha era tão doce e muito inteligente. Ela tinha              

um grande senso de humor e dizia coisas engraçadas. De algum  

modo, de repente, soube que ela estava doente terminal, mas não tinha            

certeza com o quê. No final da reunião de oração, a mulher e sua filha               

vieram até mim… 

Mulher: “Você gostaria de se reunir em um parque em algum momento.            

Seria ótimo conhecer algum lugar onde minha filha pudesse brincar com           

seus filhos. ” 

Eu: Para a mulher:“ Isso seria ótimo ”. Agora falando para a filha:“ Então,              

qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? ” 

Garota:“ Meu nome é Savannah e eu amo cantar ”. 

Eu:“ Isso é divertido. Você vai, por favor, cantar para nós? 

Sem hesitar, a garota começou a cantar com uma voz inacreditavelmente           

sobrenatural. Meus filhos podiam ouvi-la cantar e se aproximaram dela.          
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Eles ficaram impressionados com seu talento incrível e cantaram junto          

com ela. 

Mulher: “Aqui está um endereço. Vamos nos encontrar lá amanhã. ” 

Eu:“ Parece bom ”. 

No dia seguinte, fui ao endereço que meu amigo me dera. Foi um hospital              

infantil. Na sala de espera, havia tantas crianças esperando para serem           

vistas e admitidas. Eu podia ouvir suas histórias enquanto conversavam          

umas com as outras. Savannah e sua mãe saíram da área do hospital             

cerca de vinte minutos depois do que ela havia me dito. 

Enquanto ambos pareciam abatidos, não disseram nada a respeito do          

porquê. Savannah me abraçou. Eu poderia dizer que eles não queriam           

falar sobre o que aconteceu. Eu andei com eles pela calçada e nós             

conversamos. Savannah viu meus filhos à frente e ela correu para eles.            

Eu me virei para a minha amiga ... 

Eu: "Está tudo bem com Savannah?" 

Mulher: Ela começou a desmoronar em lágrimas. “Ela tem dois meses           

para viver. Dois meses ... não mais, mas talvez até menos. 

Estendi a mão e abracei-a. Eu estava em choque porque a filha não             

parecia tão perto da morte. 

Eu: “Bem, talvez não. Você nunca sabe o que pode acontecer. ” 

Mulher:“ Quando ela morrer, eu ficarei sozinho neste mundo. Eu não terei            

ninguém. Ela certamente estará no céu, mas eu ficarei sozinho. Minha           

estrela brilhante, meu único filho, terá ido embora. ” 

Sonho 2 descrição... 

“… Senhor, fiquei impressionado com a clareza desse sonho. Por que era            

uma mulher e uma criança que eu nunca conheci? Muitas das crianças na             

sala de espera estavam sozinhas. Como isso é possível? Eu era jovem e             

magro fisicamente, mas minha idade atual mentalmente. Por que eu          

estava hesitando, por seu comando, para curá-la? Por que, Senhor? ” 

Jesus:“ Há muitas crianças negligenciadas em toda a terra. Muitos não           

têm lar. Muitos foram trocados por dinheiro para fins malignos. Muitos           

adoeceram com doenças incuráveis. Muitos foram assassinados por        

aqueles em quem confiaram. Mesmo que todos residam aqui comigo          

agora, por que eu permitia tais coisas? ” 

Eu:“ Eu não sei. Você ama tanto as criancinhas e elas são suas. ” 

Jesus:“ Erin, você acredita que eu tenho um propósito maior para isso?            

Enquanto as ações do homem são sem sentido, as ações de Deus nunca             

são sem sentido. Essas crianças também são meus guerreiros, Erin. Eu os            

chamei. Agora por que? É porque estou preparando meus campos para o            

plantio, para a chuva. Você foi mudado em seu sonho, ainda não            

chamado para curar ainda ou exibir Minhas ações impressionantes até          
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que eu disse. Erin, você verá coisas difíceis e quando eu te ligar para              

servir, você servirá. 

“Todos vocês, estes navios, servirão vinho novo criado a partir da Água            

Viva. No entanto, até que tudo isso esteja completo, você só observará.            

Então, em um momento final, você será chamado para curar o coração            

partido e proteger aqueles que não podem se proteger. Você vai mostrar            

ações impressionantes, mas não até eu ordenar. Quando o fizer, você           

estará em uníssono e não hesitará. Nunca houve tal movimento de Deus            

na história nem jamais haverá outra vez, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, descanse, observe, ore e faça como eu te chamei. Eu te             

amo, Erin. Eu conheço os desejos do seu coração e estes são bons. ” 

Ele estendeu a mão e me segurou. Eu podia sentir sua respiração. Sua             

calma me fez sentir calma. Ele é poderoso e simplesmente perfeito. Então            

eu senti ele rindo. 

Jesus: “Erin, você está medindo meu fôlego?” 

Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto segura aqui. É tão linda e pacífica. ” 

Jesus:“ Eu estou vivo, Erin. Eu ressuscitei. Eu sou quem eu digo que sou              

e farei tudo o que prometi, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, Erin, descanse e regozije-se! Isso é bom. Ele sorriu para            

mim. 

Sonhe acabou. 
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