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Jesus e Muitos Sinais Para Contar 

2 de junho de 2019 

Recebido domingo, 26 de maio de 2019 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Obrigado pelos sonhos! Obrigado por tudo o que fez. Pai, eu olho para             

você em tudo. Eu procuro direções, sinais e maravilhas em tudo que você             

faz. Nada nesta vida tem significado para nenhum de nós além de você.             

Tudo é uma perseguição. Uma pessoa poderia trabalhar toda a sua vida,            

fazer as coisas certas de acordo com o mundo, ter os investimentos            

certos e ser totalmente seguro... 

...entretanto, quando um evento trágico ocorre, ou mesmo uma série          

deles, a vida pode mudar rapidamente. Há tantas coisas que podem           

ocorrer para mudar a dinâmica da vida de uma pessoa, coisas como uma             

lesão, uma doença incurável, velhice ou demência. Às vezes, o tempo se            

move mais rápido do que nossos planos podem acompanhar: 

● uma família sofre grande perda, mas eles amam você. Seu nome é            

falado com fé na mesa deles. Ainda assim, eles não aparecem pelo            

mundo como abençoados ou privilegiados por você. Eles têm         

muitos testes permitidos por você. 

● Outro agregado familiar mora ao lado desta família, mas prospera          

com grande riqueza material. Eles têm um ótimo status e ajudam a            

arrumar a grama e manter todas as aparências externas. Seus          

filhos recebem o melhor de tudo que o mundo tem para oferecer.            

Quando as tempestades chegam, suas casas são poupadas e até          

prosperam com as perdas de seus vizinhos. Eles não parecem ter           

nenhum teste de você. 

Pai, esses vizinhos ricos não precisam de você. Seus corações estão longe            

das coisas que você oferece. Os ímpios prosperam. Os ímpios evitam e            

muitas vezes zombam daqueles que te amam e te servem. Embora isso            

nem sempre faça sentido para nós, sei que Você faz todas as coisas pelo              

bem daqueles que colocam todo o seu coração em amar você. Eu amo             

você, pai! 

Nossas bênçãos por causa de você são maiores que as tempestades da            

vida que procuram nos destruir. Você permite esses problemas e perdas           

para nos trazer completa misericórdia para você. Nós então te buscamos           
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em todas as coisas. Você também permite que nossos problemas sejam           

uma medida de como os outros tratam o Seu pessoal. Você chama seu             

anjo para medir o nível do amor do homem para aqueles que            

experimentam problemas. 

Aqui, eu sou ridicularizado pelos nossos vizinhos abaixo de nós. Estou           

cansada disso. Eu sei que não é apenas minha imaginação. Eu às vezes             

uso uma bengala para me estabilizar, especialmente de manhã, quando          

saio para alimentar os pequenos animais. Eu experimentei o riso de           

esculachos dos seus carros quando eles me veem e passam por mim. Eles             

não acham que eu os vejo, mas eu vejo. Eu apenas me afasto, mas às               

vezes também me faz chorar. 

Pai, houve um tempo em que isso não aconteceria. Eu sei que há outros              

que se perguntam "onde está o seu Deus agora?" No entanto, eu sei pai.              

Você está aqui e você toma cada nota. Você vê toda injustiça. Você             

restaura o que foi perdido e devolve tudo o que o inimigo roubou. 

As tempestades no meio dos EUA estão devastando todas as áreas das            

raízes da minha família. Uma casa fica, outra se foi. Uma universitária            

sobrevive, outra desaparece. Oklahoma, Missouri, Illinois, Iowa, Kansas e         

outros estados estão sendo martelados pelo ar instável. Isso está criando           

tornados inacreditáveis. 

Eu li um dos comentários horríveis feitos sobre isso. Uma pessoa           

escreveu: “Por que alguém com metade do cérebro vive nessas áreas?           

Por que o resto de nós tem que pagar por isso? Uau, deixe suas próprias               

palavras condená-los, Pai. Os julgamentos dos ímpios são tão brutais.          

Pai, você dá e tira. Bendito é o teu nome e grande é o teu trabalho ... 

● Algumas pessoas que te perseguem nunca verão as Tuas bênçãos          

se manifestarem aqui 

● Algumas pessoas ganharam e perderam e ganharam novamente e         

viram as Tuas bênçãos e milagres 

● Algumas pessoas que tu levantastes para serem uma bênção estão          

plenamente conscientes de que tudo vem de você. 

Estas são as tuas pessoas. Você ama a todos nós. Devemos orar por             

proteção uns pelos outros. Nunca devemos nos zangar quando somos          

passados em favor de outro. Nunca devemos ficar com ciúmes do que            

outra pessoa tem. Precisamos lembrar que você é o autor e finalizador de             

nossa raça. Você é o Determinante dos nossos dias e Aquele que ama             

nossas almas. 

Neste mundo, há um preço, um custo, para viver nesta terra. Há quase             

sempre um credor e um mutuário, um dono e um inquilino. Uma coisa é              

certa ... o investimento mais caro nesta vida é você, pai. Não é uma vida               
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fácil para um seguidor de Jesus e não importa se você é rico ou pobre.               

Nossa recompensa está no céu e nossa recompensa está com você, pai. 

Pressionamos diariamente com plena fé, sabendo que somos tropas         

terrestres na batalha pelo Seu Reino contra tudo o que vem contra nós.             

Há dias em que meu corpo físico não está em sintonia com minha mente.              

Minha mente tem planos grandiosos, grandes idéias e uma missão a           

cumprir. Meu corpo tem suas próprias idéias. Meu corpo ganha contra a            

minha vontade às vezes. Ultimamente, mesmo pequenas coisas causam         

grandes transtornos. 

Eu devo admitir que me pergunto se verei suas promessas nesta vida            

como eu esperava. Estou com medo, Pai. Estou rodeado de observadores           

de data e devo confessar que também sou um observador de encontros.            

Adoro uma ótima data no seu calendário, bem como padrões que levam a             

eles. Muitos se alinham com as profecias da Bíblia. Eu fico procurando por             

você mesmo quando as melhores datas vêm e vão. Seu tempo tem e             

sempre será ... perfeitamente seu. 

Recebido domingo, 2 de junho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Obrigado por outro dia. Você enriqueceu nossas vidas nos          

guiando em Seu caminho, não no nosso. O "Caminho do Senhor" é um             

caminho pessoal difícil, mas também enriquecedor, recompensador e até         

aventureiro. Uma vida de entrega ao caminho de Deus é uma jornada de             

confiança em algo que não podemos ver. É uma jornada em que sabemos             

que Ele está lá, apesar da falta de manifestações espirituais "visíveis e            

naturais". 

Mesmo assim, sabemos que Ele está lá, então acreditamos. Não importa           

o que aconteça, acreditamos que Sua Vontade boa e perfeita para nós            

será manifestada através das provações, testes, tempestades, cavernas,        

desertos e impasses em nossa jornada. Eu amo você, pai. Eu sei como             

vim para você. Eu entendo como este doloroso processo de refinamento           

foi necessário para me trazer aqui. Eu estou apenas admirado todos os            

dias sobre como Você pode pegar alguém como eu e gentilmente me            

guiar por esse caminho da vida ... bem, na realidade, nem sempre            

'gentilmente'. 

Ainda estou em um tipo de jejum que estou antecipando para continuar            

por quarenta dias. Por causa dos meus problemas de saúde, decidi criar            

um tipo diferente de fast. Durante quarenta dias, estou longe de comidas            

indulgentes, fast foods, alimentos adoçados, grãos e amidos. Eu também          

estou tentando evitar coisas que eu participo quando estou severamente          
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sob estresse, coisas como gorduras, açúcares e outros ingredientes         

nocivos. Hoje marca décimo primeiro dia do jejum. 

Embora esse jejum não tenha sido fácil até agora, pelo menos eu me             

sentindo minha mente mais clara e estou tendo mais energia. Estou           

alegre. Eu também tenho louvado a Deus mais freqüentemente através          

de adoração e oração. Eu também estou acreditando em outros que estão            

sobrecarregados e sofrendo porque eu simplesmente sei que Você é o Pai            

de todos os milagres e também os tem. 

Na noite de quinta-feira, tive um sonho muito vívido. Então eu tive outro             

sonho vívido, um mais curto, na noite de sexta-feira. Eles eram sonhos            

tão incríveis que eu me lembro deles claramente. 

Sonho 1, “Um Show de Palco Estrelando uma Árvore” ... 
Eu estava em um corpo jovem. Minha família, assim como meus amigos            

mais próximos, estavam todos juntos em um grande ginásio com um           

palco. Estávamos reunidos em oração para 'A Noite da Grande          

Revelação'. Enquanto estávamos nos reunindo, algumas mulheres que        

não reconhecemos se aproximaram de nós para expressar o desejo de se            

juntar a nós. 

Mulher 1: “Somos 'Amigos do Caminho'!” 

Mulher 2: “Gostaríamos de abençoá-la com uma oração positiva.” 

Todos nós estávamos tão confiantes e entusiasmados com o que Deus           

estava prestes a fazer conosco que não questionamos o pedido dessas           

mulheres. 

Mulher 1: “Precisamos de você para formar um círculo e dar as mãos.             

Agora, feche os olhos.” 

As mulheres começaram então a falar sobre todos nós. No começo, eu            

podia ouvir suas palavras, mas logo não consegui ouvir o que elas            

estavam dizendo. Eu estava agora ficando mais sonolenta e mais          

sonolenta. Eu então ouvi a Voz do Senhor instantaneamente me acordar           

do meu sono ... 

Senhor: Alto e severo. "Acorde. Todos vocês, acorde agora! ” 

Só então, todos nós acordamos. Nós olhamos para as mulheres          

novamente. Enquanto elas pareciam gentis e boas enquanto chegavam,         

elas agora pareciam malvadas. Percebemos agora que estávamos        

claramente sendo colocados sob um feitiço de sono. Paramos de formar           

um círculo e em vez disso nos reunimos como um grupo à parte delas. As               

mulheres más fizeram o mesmo. Estávamos prestes a dizer algo a eles            

quando ouvimos o movimento do palco. 

A cortina se levantou e lá, diante de nossos olhos, estava a visão mais              

incrível que eu já tinha visto. Era uma bela árvore plantada no centro do              

palco. Toda a área foi iluminada da maneira mais surpreendente. A luz            
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vinha de dentro, por cima, por trás e até pelas raízes. Neste ponto, as              

mulheres más tinham caído de joelhos por medo. 

Quanto a nós, já havíamos formado várias linhas de frente para o palco.             

Mais de nós estavam chegando e agora estávamos formando linhas.          

Todos continuamos a encarar o palco. Impressionante! A árvore tinha          

folhas brancas e o tronco parecia prata e porcelana. Estava vivo. De            

repente, ouviu-se um estrondo de trovão e todos aplaudiram. A música           

depois logo começou. 

Enquanto ficávamos olhando para o palco, as folhas se separaram da           

árvore na forma de pequenos pássaros brancos. Os galhos vazios que           

restaram formaram a Cruz. A cruz foi logo adornada sobrenaturalmente          

com 12 frutas, cada uma diferente. Nós todos aplaudimos e caímos de            

joelhos. Deus estava nos dando um espetáculo tão bonito que seria           

absolutamente impossível para o homem replicar, não interessa o         

tamanho do orçamento para fazer a peça teatral. 

Final do Sonho  

Sonho 2, “Duas Aranhas Enormes”… 

Havia duas aranhas muito grandes. A primeira simplesmente estava         

parada e eu a esmaguei imediatamente com uma pedra grande.          

Enquanto eu originalmente acreditava que a segunda aranha era apenas          

a sombra da primeira aranha, não foi assim. Olhei com mais cuidado e             

fiquei horrorizado ao perceber que era uma aranha gigantesca na parede           

do fundo do auditório / sala de aula. Embora difícil de medir, o saco da               

aranha parecia ter cerca de 60 cm de diâmetro e as pernas pareciam             

variar de 2 a 3 metros cada. 

Eu gritei por ajuda para chamar a atenção de todos para essa aranha na              

parede do fundo. Quando se viraram para olhar, a aranha saltou para            

uma coluna muito grande e enrolou-se nela mesma. As pessoas          

rapidamente pararam de olhar, pois não viram a aranha lá. Tudo que eu             

sabia era que essa aranha não ia sair pelo "poder do homem". 

Final do Sonho 

Já que esses dois sonhos foram extremamente claros, eu só sabia que            

eles eram provavelmente uma mensagem Sua. Pai, obrigada por tudo.          

Você está tão acima e além de incrível. 

Também quero agradecer-lhe por todos os encontros que estamos tendo          

com os pássaros em nossos comedouros e por aí fora. Novos pássaros            

estão sendo enviados por você e aparentemente diariamente. Tinham         

cores de cor laranja brilhante, pássaros canoros azuis pequenos,         

pica-paus, centenas de tentilhões amarelos, buntings índigo, grackles e         

agora nossos beija-flores estão de volta. Em um dia ensolarado, esses           

pássaros parecem jóias ao sol. 
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Quando eu era jovem, costumava pensar que as pessoas que gostavam           

de pássaros eram velhas ou estranhas. Eu admito que simplesmente não           

era um observador de alimentador de pássaros. Isto é, até que comecei a             

ver como é único cada pássaro é, quão bonitas suas músicas, quão            

incríveis suas penas… bem, a lista continua e continua. No entanto, neste            

ponto da minha vida, procuro os sinais de Deus em mais coisas do que              

apenas "Seus pássaros". Eu também procuro por Seus sinais no seguinte: 

● Eventos climáticos Eventos 

● geológicos Eventos 

● astronômicos, especialmente o sol, a lua e as estrelas 

● As atividades da natureza - animais, pássaros e todas as outras           

criaturas vivas 

● As atividades do homem - tanto por Seu povo como pelos filhos do             

inimigo 

Cada ano eu digo: 'Pai, você tem que estar perto'. No entanto, outro             

marcador ou data passa e eu penso: "Bem, certamente temos outro           

encontro que parece ainda melhor!" Oh Pai, eu apenas sei que Você se             

deleita com aqueles que Você está procurando por você em admiração.           

Nós somos como crianças aqui. Somos pequenos. Nós temos apenas uma           

pequena parte de um quadro maior. Você, Pai, sabe todas as coisas. 

Você conhece os tempos e as estações. Você sabe! Você nos protege e             

nos mantém perto. Nós duvidamos de nossas habilidades todos os dias,           

mas eu nunca duvidei de você. Você pode fazer todas as coisas. Pai, eu              

oro para que você em breve nos use. Estamos no final das nossas             

reservas. Recebemos algumas notícias desanimadoras. Nenhuma porta se        

abriu para meu marido. Sem a Sua intervenção, temos que viajar para            

ver especialistas em julho e isso tira muito de mim. 

Suspiro ... Pai, você sabia de antemão que ainda estaríamos nessa           

posição. Por favor, Pai, abra essa porta para nós. Estou cansado de dizer             

aos meus filhos: 'Eu não sei. Não tenho certeza. Continue orando sobre            

isso. Na realidade, não tenho ideia do que é o seu tempo. Você é Deus e                

eu sou Erin. Eu sou pequeno e você é grande. Eu não tenho respostas,              

nem planos, nem rumo... só você faz. Nós, como uma família,           

enfrentamos um futuro incerto e quatro de nós estão jejuando agora. Pai,            

por favor nos ajude. Pai, precisamos de encorajamento! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus às margens do Rio da Vida             

no Céu. As mangas de Jesus estavam enroladas 'para o trabalho' e Ele             

estava enchendo um vaso, abençoando-o e selando-o. Ele então entregou          

a nave a um anjo e ela foi embora. Ele acenou com a cabeça em direção                

6 



a outro anjo e o anjo jogou-lhe uma bela toalha. Ele enxugou as mãos e               

veio até mim com as mãos para fora. Ele me segurou perto quando             

comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, parece que estou sempre chorando aqui agora. Eu me            

sinto tão chorosa. ” 

Eu senti o riso de Jesus sair de Seu peito enquanto minha face estava              

contra ele. Ele me afastou um pouco para poder olhar nos meus olhos.             

Quando Ele sorriu, notei que Seus dentes eram perfeitos e brancos. Sua            

pele era de tom amarelo-oliva e radiante. Seus olhos eram de um verde /              

azul brilhante. Suas características faciais eram esculpidas e fortes. Ele é           

perfeitamente Jesus. Ele é perfeitamente Deus. Sua personalidade é         

incrível. 

Quando estou aqui, Ele me trata como faria com uma filha, um amigo ou              

alguém realmente próximo a Ele. Ele ama incondicionalmente. Quando         

Ele olha para mim, posso sentir sua aprovação de mim. Há momentos em             

que falei coisa errada sobre um assunto, mas sua correção é sempre            

gentil. Ele está sempre tranquilo e em controle. Ele carrega-se com a            

confiança que alguém teria quando você já conhece o resultado de uma            

história. 

Seu sorriso me enche de alegria a ponto de ser indescritível. Ele é rápido              

para consolar. Ele é gentil, mas firme para nos corrigir. Ele é envolvente,             

caloroso, engraçado e fascinante, tudo em um. Ele me faz sentir como se             

eu fosse a única que importa quando estou com Ele, mas Ele faz com que               

cada pessoa se sinta da mesma maneira só porque Ele pode e só porque              

Ele é Deus. Sua orientação e capacidade de ver tudo, passado e futuro, é              

incomparável. 

Eu: “Oh Senhor, eu desejo que todos possam ver Você assim. Você é             

perfeito. Muitos adorariam você como eu. Você é meu melhor amigo.           

Você é tudo para mim. Você nunca me machucaria. Você é meu defensor,             

meu conselheiro e minha rocha. Eu te amo! ” 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, enquanto eu sei que você está sofrendo tanto,            

por favor, continue segurando firme. Há esperança no horizonte. Olhe ...           

” 

Ele apontou para as duas longas filas de vasos que permaneceram para            

Ele preencher, assinar e entregar. Comecei a tentar contar quantas          

pessoas ficaram. Ele riu e mudou meu foco de volta para ele. 

Jesus: "Você vai estar aqui um pouco se você continuar ..." 

Eu: "Eu sinto muito, Senhor, eu estava apenas esperando ... bem, eu            

estava ... bem ...". Eu soltei um suspiro. 

Jesus: “Eu sei, Erin. Eu conheço suas preocupações. Eu conheço todos os            

seus sonhos. Eu ouvi suas orações e aquelas por quem você ora. Eu             
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pretendo responder a todos eles porque eles são bons. Por favor, seja            

diligente e continue no curso em que você está. Se você quer saber sobre              

algo ou alguém, basta perguntar e eu responderei imediatamente.         

Quando você ligar, eu responderei. Eu enviarei ajuda dos anjos. Veja, um            

dos anjos até Me jogou uma toalha. ” 

Ele apontou atrás de mim e eu me virei para olhar. O anjo que havia lhe                

jogado a toalha estava rindo. No entanto, havia também todo um exército            

de anjos agora atrás de mim. Que visão deslumbrante. Eles estavam           

todos sorrindo para Jesus e para mim. O anjo que jogou a toalha estava              

agora tão poderoso que achei que ele tinha que ser um arcanjo. A outra              

coisa que me fez pensar assim foi que ele tinha uma armadura diferente             

do resto. 

Jesus: “Meus anjos são maiores do que qualquer exército conhecido na           

Terra ou no Céu.” 

Eu: “Estou feliz que ele estava jogando a toalha em vez de Você 'jogando              

a toalha'!” 

Todos eles riram da minha piada. Eu agora me sentia tão confortável com             

todos eles que decidi perguntar a Jesus e a todos eles uma pergunta             

estranha. 

Eu: "Posso perguntar a todos vocês sobre o que vocês conversam quando            

não estou aqui?" 

Todos riram novamente. Jesus sorriu e olhou para mim com tanta           

gentileza. 

Jesus: “Bem, da mesma forma que amigos que têm histórias para trocar            

e viram muitas coisas que seus inimigos tentaram. Veja, todos nós           

estavam presentes quando a um terço

dos anjos foram lançados. Há     

 
     

coisas sobre as quais ainda falamos. Foi uma coisa difícil para o Céu,             

como todos nós nos reunimos com Meu Pai. Nós estávamos perto. Há            

coisas que estão acontecendo hoje, e mesmo quando falamos, também          

falamos. Erin, ainda há muito que você não entende, mas, um dia em             

breve, você vai. Apenas saiba que não estamos quietos aqui enquanto o            

mundo sofre. ” 

Eu:“ Por favor, Senhor, eu ainda quero saber mais. ” 

Jesus:“ Você não tem o suficiente no seu prato? ” 

Eu:“ Não, não, não, por favor, Senhor, estou bem. Sim, eu tenho o             

suficiente no meu prato. 

Jesus riu e todos os anjos também. 

Jesus: “Apenas saiba que Deus, meu Pai, conhece todas as coisas e me             

deu responsabilidade sobre todos. Você está sob o meu cuidado. Eu           

pedirei aos anjos que te protejam em tudo que fizerem. Agora, há muita             

atividade no mundo. Há guerras, rumores de guerras e coisas do gênero.            
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No entanto, não se preocupe; eu não me esqueci de você. Eu te ajudarei              

do Meu Santuário. As portas logo se abrirão de uma maneira que você             

não entende. A maneira como isso vai acontecer é muito melhor do que             

se você tivesse feito sozinha. Eu sei o que você precisa antes de             

perguntar. Vou até te jogar essa toalha antes que você precise, mas na             

hora certa. 

“Agora, há muitos que estão declarando um assunto para me provocar.           

Eles estão tentando fazer isso usando manipulação. Isto está errado.          

Deus não pode ser manipulado. Eu conheço sua necessidade e te           

abençoarei. Contudo, para aqueles que Me provocam à ira, pondo uma           

mascará e fazendo exigências, eles devem se arrepender e se humilhar.           

Eu não apareço em cerimônias. Eu apareço quando você me chama,           

assim como aqueles que eu chamo de amigo. Onde dois ou mais estão             

reunidos em Meu Nome, eu também estou. Erin ... ” 

Eu fiquei assustada e o interrompi sem perceber que eu tinha feito isso             

no começo ... 

Eu: Tremendo. “Senhor, o teu rosto tornou-se tão sério…” 

Jesus: “Erin, ore pela terra, assim como pelos líderes que coloquei no            

poder. Quando a onda de verdade varrer a terra e o inimigo do povo é               

exposto, haverá grande ira na terra. Isso acontecerá muito em breve. Há            

também vários planos para destruir Jerusalém e aqueles que a apóiam.           

Continue orando, Erin. ” 

Eu:“ Eu estava na água ontem à noite e, bem na minha frente, uma              

jovem águia pegou um peixe na minha frente. Em seguida, ela pousou            

em cima de um "Sinal de Perigo", a fim de comer o peixe. Quando vi isso,                

apenas ri, pois sabia que isso deveria ser um sinal de Você, Senhor. ” 

Jesus: “Quando eu enviar sinais, olhe as condições. Talvez a jovem águia            

representa aqueles que eu chamei, aqueles que estão pescando enquanto          

estão empoleirados em um "Sinal de Perigo". Ele riu. “Talvez a colheita            

continue no meio do perigo e, durante este tempo, você será como            

aquela jovem águia.” 

Eu: “Eu gostaria disso! A águia não tinha medo de mim. Ela era grande e               

forte”. 

Jesus: “ Você encontrou outra coisa a caminho ao lugar das águias.            

Conte-me sobre o que aconteceu. ” 

Eu: “Ah, sim… uma raposa atravessou a estrada e, um ou dois segundos             

depois, havia um gambá”. 

Jesus: “Então isso ocorreu antes do jovem avistamento da águia?” 

Eu: “Sim . Isso aconteceu poucos minutos um do outro. ” 

Jesus: “Cerca de vinte minutos, certo?”. Ele sorriu. 

Eu: “Sim. O tempo dessas aparições também é um sinal? ” 
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Jesus: “Erin, você poderia passar uma eternidade revisando os sinais.          

Fique em paz ao invés disso, quando um sinal vem claramente de Mim,             

você sabe, certo? ” 

Eu: “Sim. Isso foi tudo um sinal. ” 

Jesus: “Sim, mas assim foram as oito águias, o oriole e suas outras             

descobertas. Eu sou o Deus dos sinais e maravilhas. Está escrito. Você            

verá tantos sinais nos noticiários, sinais como nunca antes. Por quê? É            

porque eu chamei meus vasos para preparar e preparar-se para o           

serviço. Há uma guerra nos lugares celestiais e a queda está agora            

visivelmente se manifestando em eventos na Terra. 

“Mesmo que muitas vezes eu faço esses sinais tão claros e que não há              

engano, ainda assim muitos estão cegos. Há inundações em áreas que           

nunca viram inundações antes. As reservas de água estão quebrando.          

Pontes serão derrubadas. A terra está sendo dividida e humilhada. As           

terras arrogantes serão abaladas. O fogo atacará do céu, tudo agitado           

pelo inimigo. Ainda assim, Erin, por favor, não tenha medo.” 

Eu: Suspirando. “Obrigado, Senhor, mas eu esperava…” 

Jesus: “Pare, Erin. Por enquanto, você não pode saber com certeza o            

tempo de tudo isso. Isso é bom e de acordo com meu plano. Agora, há               

uma razão pela qual a terra está sendo preparada. Essas coisas já estão             

ocorrendo agora, e não no futuro. Como tal, por favor, não desanime.            

Enquanto o inimigo tem um plano, meu plano é muito maior. Agora, não             

se preocupe com isso, a menos que eu coloque em seu coração no             

momento adequado. Por enquanto, regozije-se, jovem águia, Minha        

Noiva, e vamos encontrar um peixe fresco.” 

Ele sorriu para mim com uma bondade infinita (difícil de descrever)           

enquanto pegava minha mão. 

Sonhe acabou.  
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