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Jesus e Nossos Pés Estão Preparados Para o Serviço 

30 de Junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado! Apenas obrigado. Obrigado que, quando estou com você, você          

está sempre seguro para estar com. Ao contrário do meu principal           

inimigo, você não foi enviado para me destruir. Pai, estou lutando agora e             

preciso da sua ajuda. Meus filhos estão sob ataque enquanto visitam este            

inimigo em andamento, o pai deles. A primeira coisa que ele fez foi             

começar seu interrogatório sem parar da minha filha e filho mais novo,            

mas principalmente meu filho. 

Ele puxou meu filho para longe em particular e disse todos os tipos de              

coisas horríveis sobre mim. Ele falou mentiras, atrás de mentiras, atrás           

de mentiras e essas mentiras estão sempre mudando. Enquanto isso, não           

o menosprezei e nem inventei nenhuma história. Meu filho estava muito           

chateado como seu pai afirma ter documentos judiciais que eu sou 'coisas            

horríveis demais para repetir'. 

Ele também descobriu que meu marido não está trabalhando. Cheirando          

a fraqueza, ele então disse ao meu filho que havia motivos para ele vir              

atrás de nós legalmente. Claro, isso tudo é infundado, mas o pai deles é              

um mestre manipulador e meus filhos têm Asperger. Eles simplesmente          

não têm chance contra ele e têm dificuldade em ver suas mentiras como             

resultado. 

Pai, esse inimigo fez coisas horríveis comigo e com seus próprios filhos.            

No entanto, o estatuto de limitações já expirou em seus crimes. Eu não             

tenho certeza se posso até mesmo voltar e pressionar as acusações por            

seus crimes, mesmo que eu quisesse. Vamos apenas dizer que seria           

difícil. O estado de Oregon criou mais limitações em suas leis há apenas             

dois anos. Antes disso, não havia limitações. 

Pai, a condição do coração que tenho hoje vem da droga que ele roubou              

na minha comida. Está no registro. Foi para o Grande Júri. A evidência             

está no depósito da polícia. Está tudo aí. Pai, ajude! Por que não fiquei              

contra ele anos atrás? Por que ele ainda está recebendo uma audiência?            

Onde está minha voz ou a voz de meus filhos? 

Pai, eu não perguntei antes, mas estou perguntando agora. Por favor           

administre a sua justiça. Nós fomos esquecidos. Meus filhos têm          

necessidades especiais. Isso foi causado quando o pai deles secretamente          

me drogava durante as duas gestações. Minha filha teria sido a mesma,            
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mas você me protegeu sobrenaturalmente para que ele não pudesse          

fazer isso durante minha gravidez com ela. 

Eu sei que isso é verdade, pois você me disse especificamente que as             

próprias aflições que meus filhos têm estão relacionadas ao que seu pai            

fez comigo quando ainda estávamos juntos. Pai, por favor, levante-se e           

ajude-nos. Por favor me ajude. Embora eu saiba que fiz coisas estúpidas            

quando criança, na minha juventude e na faculdade, tive uma          

compreensão limitada naquela época. Eu não era cristão. Qual é o meu            

crime? Por que ele pode continuar espalhando mentiras sobre mim? 

Enquanto meu inimigo afirma ser cristão, não há outra evidência além de            

que ele freqüenta a igreja. Com ele, não há modéstia, nem sabedoria            

nem língua rancorosa. Aqui estou com meus filhos e o inimigo está lá a              

cada esquina. Mesmo que nós não tenhamos apoio infantil dele, exceto           

por uma pequena quantia por um período muito curto, esse inimigo           

mente e diz a todos que ele está me pagando uma fortuna. Apenas mais              

de suas mentiras! 

Pai, eu passei por todos os papéis. Tantas pessoas vieram para nos            

ajudar enquanto eu aguentava os tribunais. Havia conselheiros,        

trabalhadores do caso, amigos, trabalhadores de creches e professores.         

Todos vieram em minha defesa com as declarações do tribunal. No           

entanto, no final, a pessoa com mais dinheiro pode destruir a outra            

pessoa, independentemente da inocência. Meu inimigo, graças a seus         

pais ricos, tem o bolso profundo. 

Pai, você me permitiu ser profanado. Eu até tive que provar que eu era              

uma boa mãe. Eu tive que fazer isso, não apenas no tribunal, mas             

também no tribunal da opinião pública e além. A evidência era           

esmagadoramente sólida contra esse homem, mas eu ainda tinha que          

assistir impotente, já que nada disso parecia importar para o juiz. Eu            

estava tão desanimado. 

O abuso desse homem logo fez com que meus filhos tivessem problemas            

de comportamento na escola. Vários professores relataram sinais de         

trauma para as autoridades enquanto os meninos estavam sob seus          

cuidados. Eu então descobriria muito mais tarde que ele ameaçaria          

secretamente e atacaria qualquer um que quisesse ajudar nossos filhos.          

Ele então encobria isso com mentiras bem elaboradas. 

Pai, não há limites para o mal dessa pessoa. Nas Escrituras, você diz que              

"a sabedoria é provada por seus filhos". Bem, pai, eu preciso que você             

me mostre isso. Eu vivi uma jornada difícil em um mundo injusto. Pai,             

meus filhos te amam e seus corações estão em seus caminhos. Eles oram             

por ajuda e você envia ajuda. Quão abençoada sou eu? 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu vi o Senhor no final do caminho. Seus braços estavam abertos. Eu             

estava em pé na beira de um enorme vinhedo. Voltei a olhar e vi um               

número recorde de colheitadeiras e anjos. Houve música alegre. Houve          

uma grande celebração de santos e anjos colhendo a vinha. 

Eu queria me juntar a eles e me divertir também, mas esse não era o               

"meu tempo" para isso. Eu me virei para Jesus e Ele agora chegou mais              

perto de onde eu estava. Peguei meu vestido de linho e corri. Lágrimas             

escorriam pelas minhas bochechas. Mesmo que meu coração parecia         

estar quebrado, eu ainda sentia alegria no Senhor. Eu ainda me sentia            

tão feliz por Ele ter me chamado. Eu corri direto para os braços Dele. 

Eu: “Senhor, fiz tudo isso por nada? O mal continua em seu curso e não               

tenho capacidade de impedi-lo. Eu preciso de você, Senhor. Estou          

cansada de ser caluniada. Estou cansada de ser maltratada por este           

homem e meus filhos também. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Oh Erin, você não entende quem você é para Mim? Eu sei tudo              

que você suportou. Eu conheço o escárnio, o ridículo e as mentiras. ” 

Eu:“ Senhor, eu te amo. Eu não sinto que fiz o suficiente. Não fiz o               

bastante? ” 

Jesus:“ Por Minhas Palavras a Simão (Lucas 7:44-47), 'Você vê essa           

mulher? Eu entrei em sua casa, você não me deu nenhuma água para             

meus pés, mas ela molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou-os            

com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas esta mulher, desde o              

momento em que entrei, não parou de beijar Meus pés. Você não colocou             

óleo em minha cabeça, mas ela derramou perfume em meus pés.           

Portanto, eu lhe digo, seus muitos pecados foram perdoados como seu           

grande amor demonstrou.  

Erin, sou eu Quem permitiu que isso viesse. ” 

Ele pegou minha mão e me levou para a linda piscina. Havia uma             

cachoeira em uma parede inteira. Houve também um final superficial. Lá,           

o Senhor pegou uma jarra de água e a despejou em uma bacia. Ele então               

colocou a bacia sob meus pés. Lágrimas agora estavam escorrendo pelo           

meu rosto. Ele então derramou água sobre meus pés. Ele então lavou            

meus pés com as mãos. Ele olhou para mim e sorriu. 

Jesus: “Belos são os pés que trazem boas novas.” 

Ele enxugou meus pés com um pequeno pano de linho. Ele então se             

aproximou de uma linda garrafa pequena que tinha esculturas incríveis e           

uma tampa. Ele tirou a tampa e derramou óleo sobre meus pés. A             

fragrância cheirava a mirra, gengibre branco e jasmim. Permaneci         

completamente em silêncio enquanto estava tendo dificuldade em        

compreender tudo o que Ele estava fazendo. Ele derramou mais um           

pouco do óleo na palma da mão e derramou sobre a minha cabeça. 

3 



Jesus: “Você não me escolheu primeiro, Erin, eu escolhi você. Eu nunca            

esqueci nem um momento de suas lutas, nem um. Contudo, em tudo,            

você veio a Mim como você é, em toda a sua falta, assim como em tudo                

que você ganhou. Eu derramo em você o óleo da alegria. No entanto, e              

muito mais do que isso, declarei que você está pronto e que Meu favor              

está sobre você. 

“Agora enviarei calamidades àqueles que fizeram uma maldade contra         

você. Seus atos malignos não darão em nada. Porém, desde que você            

colocou sua confiança em Mim para libertá-lo de seus inimigos em vez de             

seguir seu próprio curso contra eles, eu irei agora honrá-la acima de seus             

inimigos. ” 

Eu:“ Senhor, quem são meus inimigos? ” 

Jesus: Os Tribunais do Pai estão cheios de pessoas que alimentam o mal             

em busca de sua auto-edificação. No entanto, e mais ainda, o mal é             

provado por suas ações. Enquanto eles logo clamarão e declararão sua           

santidade, Meu Pai dirá: 'o que você fez pelos Meus servos?' Agora            

incapazes de mentir, eles vão confessar e, por seus próprios lábios, vão            

se condenar. 

“Agora, você é um sacerdócio real, Meu escolhido, aqueles que eu amo.            

Sou eu quem possui seus corações. Erin, eu amo minhas possessões. ”Ele            

sorriu e apontou para o meu coração. “Não se preocupe quando os            

homens parecem ter sucesso em seus maus caminhos. Eu te digo a            

verdade ... eles um dia não serão mais. Você vai procurá-los, mas eles             

desapareceram. 

“Erin, faz 14 anos desde que a justiça nos tribunais do mundo prejudicou             

você. Talvez você veja tudo isso corrigido muito em breve. Ele sorriu para             

mim de uma maneira que eu sabia que a palavra "talvez" não precisava             

ser mencionada. Eu ri. “Lembre-se de que estou com você aonde quer            

que você vá. Não te deixarei nem te abandonarei. Quando o mal vem             

como um golpe contra você, você não será prejudicada porque eu estou            

com você. 

“O que eles não sabem é que, quando eles atacam você, eles também             

estão me atingindo. Maldito seja o homem que vem contra mim. Eu vou             

proteger você. Eu salvarei seus filhos. Você está pronto para o que eu             

planejei para você? Ele sorriu novamente. “Eu prometo que vai lhe trazer            

alegria. A colheita está pronta e os trabalhadores são poucos”. Ele me            

cutucou bem-humorado. 

Eu: rindo. "Sim, senhor. Ei, talvez em homenagem a 14 anos, Você            

poderia me dar um grande discurso de João 14? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh, eu vejo, você está pronto para o 'envio divino para             

o mundo dos milagres'.” 

4 



Eu: “Bem, sim, por favor, Senhor. Como você sabe, eu não estou mais no              

'designer PJ'! ”Nós dois rimos. “Diga, e quanto a João 15, 16 ou 17.              

Jesus, sim, por favor, João 17 também!” 

Jesus: Ele ficou quieto enquanto pensava. “Enquanto você está         

perguntando sobre o que é bom, há muito mais nisso. Eu mostrei a você              

seu lugar comigo hoje. Embora isso seja semelhante, é um aplicativo           

diferente, um horário diferente. Eu não vou entregá-la para ser          

perseguida. Em vez disso, usarei seus belos pés para trazer boas-novas,           

boa comida, água limpa e remédio para curar pelo poder que lhe dou.             

Isto não será pelas mãos dos homens, mas por minhas mãos. Você é um              

povo escolhido, um sacerdócio real”. 

Eu:“ Como o 'Serviço Secreto', mas para o céu? Na terra como no céu? ” 

Jesus: Ele sorriu e riu. "Bem, sim. Você não pode estar separado de mim.              

Uma vez unida como uma Noiva com seu Noivo, elas não podem ser             

separadas. Minhas Palavras de que você fala eram avisos sobre o mundo,            

instruções sobre permanecer em Mim versus operar à parte de Mim. No            

entanto, isso é diferente para todos vocês, entendeu? 

“Eu estou em você e você em mim. Você não é um cidadão do mundo,               

mas do céu. Portanto, o Céu será visível em você para aqueles que             

habitam nas trevas. Agora regozije-se, Erin, como eu lavei seus pés e            

ungi você com o óleo da alegria. Agora venha comigo e deixe-nos            

desfrutar da 'Grande Celebração da Colheita'. Venha! ” 

Ele pegou minha mão e nós caminhamos juntos para a vinha. 

Sonhe acabou. 
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