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Os Vasos de Jesus Estão Mais da Metade de Serem Terminados 

20 de maio de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por um maravilhoso três últimos dias com minha família! Nós           

tivemos um fim de semana divertido. Eu sei que te faz feliz quando             

encontramos alegria, por isso estamos trabalhando nisso, apesar de         

nossas circunstâncias iminentes. Correndo um 'navio apertado' está        

drenando. Parece que há três vezes mais "desculpe, isso não é possível            

agora" para "claro, podemos fazer isso". Ainda assim, nós Te          

agradecemos, Pai, porque Tu nos sustentaste e não nos abandonou. 

Preocupo-me menos com a fé de meu marido e eu em relação à fé de               

nossos filhos, uma vez que estamos mais preparados para os tempos de            

lutas do que eles. Por exemplo, eu cresci ouvindo sobre problemas           

financeiros diariamente. Tudo estava difícil naquela época. Para nós, um          

'splurge' foi apenas ter carne durante a refeição. Agora, parece que até            

as frutas e os legumes se tornaram caros o suficiente para também ser             

um "alarde". 

Em resposta, espero começar um pequeno jardim em breve. Houve uma           

geada há alguns dias atrás, então estou rezando para começar nas           

próximas duas semanas. Suspiro ... outro verão se aproxima e ainda           

mais incerteza. Eu finalmente recebi um telefonema de um grande          

hospital em Seattle. Se nada mudar em breve, serei visto no final de             

julho por dois especialistas diferentes. Houve um erro no meu          

processamento, então perdi vários meses antes de ser colocado na lista           

de compromissos. 

É claro que isso também era outro atraso divino. Afinal de contas, já se              

passaram mais de cinco anos desde o meu acidente e sem cirurgias, não             

uma, embora eu precise de várias e não tenha feito nada "por conta             

própria" para evitá-las. Tenho certeza de que há tantas pessoas lá fora            

como eu que estão esperando sem alternativas reais. Embora eu saiba           

que esse atraso divino tem sido parte de seu incrível plano, ainda tem             

sido difícil para mim. 

Enquanto isso, e pela primeira vez, eu pude ser mãe e esposa em tempo              

integral. Oh sim ... e um filho de Deus em gratidão. Essa lesão me deu               

tempo para fazer coisas que eu nunca tive a chance de fazer antes, mas              

sempre quis. Não foi fácil embora. Minha saúde se deteriorou          

rapidamente, especialmente no último ano, e novos problemas        
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aumentaram. Parece que o mundo ao meu redor progride enquanto          

pareço divagar. 

Obrigado Pai, como minha graça salvadora tem sido seu amor. Você cuida            

de mim diariamente e me mostra Seu amor de infinitas maneiras           

diferentes. Eu tive tempo para parar e pensar em tudo o que Você fez ao               

meu redor. Você enviou animais para me manter sorrindo. Você enviou           

novos pássaros para nossos alimentadores. Você enviou águias no céu          

acima de nossa casa. Você enviou estranhos que sorriem e abrem uma            

porta. Você enviou lindos amanheceres cheios de cores. Você até enviou           

coroas do arco-íris ao redor do sol nascente. 

Ao pôr do sol no final do dia, Você então traz uma pintura perfeita no               

céu. À noite, podemos ouvir loons do lado de fora chamando por seu             

companheiro. Depois de alguns minutos, ouvimos uma resposta distante.         

Depois disso, os dois de alguma forma se encontram. No entanto, e            

acima de tudo, você também enviou amigos, muitos aqui no Ninho, para            

escrever notas com palavras encorajadoras. Que pai misteriosamente        

maravilhoso você é, Senhor! 

Nossa casa está começando vários jejuns começam na quarta-feira, 22 de           

Maio de 2019. Continuaremos esses jejuns durante quarenta dias como          

os nossos recursos em breve estará em 'suporte de vida' começando           

pouco antes do final de junho de 2019. Como tal, estamos acreditando e             

confiando em você para um milagre. Estamos à procura de 'The Open            

Door'! Estamos à procura de um milagre edificante depois de          

experimentar cerca de quatorze meses de extrema dificuldade e         

incerteza. 

Dito isto, esta também tem sido uma época de grandes milagres. Nós            

assistimos você operar milagres, pai. Ainda assim, pedimos que continue          

a nos proteger e nos mantenha próximos. Por sua vez, observei o            

crescimento espiritual de nossa família aumentar. Meus filhos se         

tornaram mais maduros em você, pai. Nenhum de nós é perfeito, mas            

agora eles são um exemplo ambulante de você de muitas maneiras sutis.            

Que presente! 

Toda vez que reflito sobre tudo isso, fico sobrecarregado de gratidão.           

Obrigado, Senhor ... apenas agradeço de todo o meu coração. Eu           

continuo a ver seus sinais e maravilhas como você chama a todos nós.             

Você às vezes faz isso de maneira tão sutil, mas não para aqueles que              

estão assistindo. Tome a recente corrida de cavalos Preakness como          

apenas um exemplo: 

● Este foi o 144º funcionamento do Preakness 

● O vencedor foi um cavalo de três anos de idade (nascido em 17 de              

Abril de 2016) chamado 'Guerra de Desejo' 
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● Seu pai (ou pai) é chamada 'Frente de Guerra' 

● Sua mãe (ou mãe) é chamada de 'Visões da Claridade' 

● Um evento extremamente raro também ocorreu durante a corrida -          

um cavalo terminou a corrida inteira sem um jóquei (ele caiu no            

portão de abertura)! 

Senhor, Você é engraçado como isso parece ser Você falando para o            

mundo de uma maneira sutil, mas à vista de todos aqueles que estão             

olhando para você. Eu sou fascinado por cavalos e os amo. Senhor, é             

óbvio como Você os fez que também ama cavalos. Embora eu não possa             

andar a cavalo na minha condição atual, uma vez eu amei fazer isso. Eu              

apenas sei que você permitirá que eu monte a cavalo novamente, talvez            

até aqui na Terra. Ontem à noite, tive vários sonhos. Um em particular se              

destacou para mim. 

Sonho 1, “Minha Filha encontra um bebê”… 

Minhas filhas e eu fomos a uma cidade distante. Embora eu não tenha             

reconhecido completamente a localização da área em que estávamos,         

acreditava que a cidade era em São Francisco. Quando olhei ao redor,            

parecia que metade da cidade estava agora em ruínas. Isso parecia ser            

causado por incêndios resultantes de grandes explosões em algum tipo          

de evento. Aqueles que foram perdidos como resultado dessa destruição          

pareciam ter estabelecido cidades-tendas. 

Essas cidades de tendas foram montadas no Parque Golden Gate, no           

Parque Lincoln e no Parque Presídio. Achei isso estranho, pois a maioria            

das instalações do parque também havia sido destruída. Quando olhei          

para fora desta área devastada, vi que várias catedrais icônicas enormes           

estavam queimando ou ainda estavam fumando. Caminhei um pouco até          

uma dessas catedrais queimadas antes de passar para um homem ao           

lado de uma. 

Eu: “Você poderia me dizer o que aconteceu aqui?” 

Cara: Olhando para mim como se eu fosse louco. “Sério, senhora? Olhe            

ao seu redor! ” 

Eu olhei para onde ele estava apontando e vi corpos humanos           

carbonizados em uma área do parque. Parecia que a maioria deles tinha            

as roupas completamente queimadas. Tive a sensação de que o que quer            

que tenha ocorrido aqui era muito escuro. Fui até uma mulher que            

chorava sobre um dos cadáveres. 

Eu: “Você poderia, por favor, me dizer o que aconteceu aqui?” 

Mulher: Mal capaz de falar. “Eles queimaram as igrejas e as despiram            

nuas. Ninguém os ajudaria porque eles não nos ajudariam. ” 
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Enquanto eu ainda não entendia completamente tudo o que aconteceu,          

de repente percebi, graças ao Espírito Santo, que um evento devastador           

ocorreu primeiro e depois igrejas foram destruídas e pessoas mortas em           

retaliação por eles serem percebidos como não fazendo o suficiente          

depois que este evento devastador ocorreu. Como eu estava balançando          

a cabeça em toda a destruição, ouvi o som de passos. Eu olhei e minha               

filha mais velha estava lá segurando um bebê. 

Eu: “De quem é esse bebê?” 

Filha: “Alguém deixou aqui para morrer. No entanto, Deus me chamou           

para cuidar disso. Ele me disse onde devemos ir em seguida. ” 

Logo chegamos a uma casa longe dessas áreas devastadas. A casa           

parecia ser uma combinação de três casas em que eu já morava. Parecia             

que estávamos de alguma forma agora em algum lugar no Oregon, mas            

eu não tinha certeza. Logo após a chegada, saímos para buscar           

suprimentos para o bebê, incluindo roupas de cama, fraldas e outros           

itens. Nós então os trouxemos para a casa e esperamos que o resto de              

nossa família chegasse. 

Em um ponto, eu tinha caminhado para o outro lado da casa. Foi aberto              

aos elementos. Nesta área, havia muitos animais minúsculos que vieram          

para o abrigo. Além de cuidar do bebê, decidimos cuidar desses animais            

também. Logo percebemos que, embora os predadores ainda estivessem         

espreitando e esperando por nossos “convidados” do lado de fora, eles           

não puderam entrar nessa parte da casa. 

Sonho 1,  descrição... 

Pai, esta é a segunda vez que vi (possivelmente, se não for provável) San              

Francisco em ruínas nos meus sonhos. Eu não entendo o que isso            

significa. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava mais uma vez no esquecimento de Deus, olhando através do            

Vale de Deus de tirar o fôlego. O contraste da minha 'pequenez' com a              

enorme abundância de primavera de tamanho de Deus era óbvia. Olhei           

em volta e vi enormes flores e trepadeiras florescendo, paisagismo          

perfeito e outro crescimento natural, todos perfeitamente em ordem. Não          

havia ervas daninhas aqui para sufocar a preciosa vida de caules e brotos             

tenros. 

Havia pássaros bonitos, borboletas e combinações incríveis destes. Essa         

combinação é difícil de descrever, além de notar que eles eram           

impressionantes, resistentes e com belas canções. Eu podia ouvir os sons           

da água saindo de uma fonte próxima. Eu ouvi chilrear e cantar pássaros             

tomando banho. Era como se eles não tivessem medo de nada aqui ... e              

eles não o fizeram. Eles estavam felizes e confiantes. 
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Quando olhei e estudei essas criaturas curiosas, senti uma cutucada no           

meu braço. Eu olhei para trás e lá antes de mim estava a enorme águia               

novamente. Eu estendi a mão e abracei-o. Ele abriu as asas e fez sinal              

para eu subir de costas. Eu fiz e logo voamos sobre o vale. Eu não tinha                

medo, absolutamente nada. Quando você está no Céu, você não tem           

medo algum, apenas um 'temor' saudável e respeito que sempre se deve            

ter por Deus e Seu Filho. A águia circulou e sobrevoou as pastagens do              

vale. 

Eu olhei para baixo e vi Jesus e os anjos ocupados novamente no rio.              

Jesus olhou para mim e acenou. Eu estava tão animado para vê-lo            

novamente. A águia logo pousou em uma rocha maciça. Depois de dar            

um abraço na águia, ele voou para longe. Havia degraus que desciam da             

grande rocha em que havíamos pousado. Enquanto eu circulava os          

degraus, pude ver que ainda havia embarcações sentadas esperando para          

serem preenchidas. Eu fiquei desapontado. Jesus estava na base da rocha           

sorrindo para mim. Eu pulei em seus braços e o abracei. 

Jesus: rindo. "Estou feliz que você veio!" 

Eu: "Estou feliz que você ligou!" 

Jesus: "Eu vejo que você tem estado ocupado." 

Eu: "Não, Senhor. Como você sabe, eu poderia estar muito mais           

ocupado. ” 

Jesus:“ Você está desapontado. Eu pude ver seus pensamentos.         

Lembre-se, eu conheço você. ” 

Eu:“ Perdoe-me, Senhor, como Você sabe o que é melhor para todos nós             

e eu não quero… ”Eu comecei a chorar. Sentei-me na base da rocha e              

comecei a chorar. “O mundo está piorando, Senhor, e muito rapidamente.           

Eu estava apenas desanimada. Eu esperava que as embarcações fossem          

concluídas. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Estou contente por você estar mantendo sua esperança.         

Enquanto isso ainda vai demorar um pouco mais, só sei que estamos            

mais da metade do tempo para a conclusão. Tudo isso é feito com             

cuidado especial, Erin. Não apenas criei estes vasos, mas os enchi cada            

um com um vinho diferente e depois com o Meu Selo. Um anjo não pode               

fazer aquilo que Deus, meu Pai, me ordenou que fizesse. 

“Com cada um, grande cuidado é tomado. Isso foi predito na Minha            

Palavra e planejado desde o começo dos tempos. Isso não pode ser            

apressado. Terminaremos no 'dia perfeito'. Eu sei que você está          

desanimado. Se eu parasse, então estes ... ”Ele apontou para os vasos            

que cobriam a margem do Rio da Vida. “… Não seria mais parte do que               

Deus planejou desde o começo.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe-me. ” 
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Jesus: Sorrindo. "Você está perdoado. Agora eu sei que você está           

preocupado e incerto do futuro. No entanto, não seja. Eu tenho você.            

Você confia em Mim com sua vida? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, claro. É só que… bem… estou com medo. Não quero             

que você fique zangado com meus modos preocupantes, embora eu          

esteja ansioso. E se eu te entendi errado? E se eu escrevesse algo             

errado? E se ... ” 

Jesus:“ Hmm… bem, Erin, então eu tenho você exatamente onde eu te            

chamei para ser. Eu não te chamei na perfeição. Eu te chamei em             

completa imperfeição. Eu poderia então usar você para escrever         

enquanto se entregava a Mim para Meus propósitos. Eu escolhi você.           

Você não escolheu. Eu sabia o que estava fazendo. 

“Eu não estou esperando até você chegar aqui apenas para destruí-lo           

completamente com raiva. Eu não sou volátil. Eu não me movo para cima             

e para baixo como as ondas no oceano. Escute, quando você já teve             

medo de Mim quando esteve aqui comigo? ” 

Eu:“ Nem uma vez, Senhor! Claro que não! Embora eu tenha certeza que             

você tem estado irritado comigo às vezes. ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu não tenho. Você falou mal de Mim. ” 

Eu: Chorando. “Talvez seja apenas porque agora estou me irritando. Oh           

Senhor, talvez seja apenas que eu tenha me cansado da minha posição.            

Eu me canso da minha incapacidade de estar em plena fé o tempo todo. ” 

Jesus:“ Você é um vaso de Deus… meu vaso. Eu não vou te quebrar.              

Tomei cuidado em criar você. Eu fiz você ficar de pé. Você foi feito na               

minha imagem. Você é maravilhosamente feito. Você deu sua vida pelos           

meus propósitos. Portanto, confie em Mim com você. Confie em Mim com            

o que dei a você e a quem enviei para estar com você. 

“Eu te amo, Erin. Eu te fiz perfeito em meus olhos. Meu amor é              

incondicional. Existe uma razão pela qual você suportou tudo o que você            

tem. Há uma razão pela qual eu enviei aqueles em sua vida para ajudar.              

Veja, todos esses navios são especiais. Cada um é feito à mão por mim.              

Estes estão prestes a ser completados também. No entanto, há uma           

ordem para tudo isso. ” 

Eu:“ Senhor, as árvores estão florescendo aqui. O verão está para           

chegar. ” 

Jesus:“ Eu sei, Erin. Você sabe pelos sinais que você está certo. Tome o              

coração um pouco mais. Seja paciente com Deus que Seu tempo seja            

perfeito ... ”Ele riu bem humoradamente quando Ele então borrifou um           

pouco de água em mim. “… E então serei paciente com você.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, seja paciente comigo. ” 

6 



Jesus:“ Erin, respire profundamente o ar rarefeito do céu. Lembre-se          

disso porque é onde está o seu Lar. Nações serão abaladas. As coisas vão              

estar em alvoroço. No entanto, você não ficará abalado porque estou com            

você. Agora, tenha coragem, pois eu venci o mundo, entendeu? 

Ele sorriu quando se aproximou e me abraçou. Senti tanta paz e a ponto              

de ser indescritível. Se todos soubessem como isso seria na Terra, cada            

pessoa seria um devoto seguidor do Mestre do Universo e do Amante de             

nossas almas. Mesmo em nossa pequenez, Ele nos ama tanto. 

Jesus: “Erin, vou enviar ajuda para você. Não se preocupe. Eu tenho            

você. Eu sei o que você tem, incluindo quantos pães e quantos peixes.             

Agora, me dê sua cesta. Confie em Mim para multiplicar tudo o que você              

tem, então você terá ainda mais sobrando. ”Ele sorriu. “Agora,          

regozije-se, Erin, pois ouvi seus gritos e te abençoarei.” 

Sonhe mais… 
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