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7 de julho de 2019 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Obrigado por outro dia, um dia mais perto do céu. Eu te               

agradeço em todas as coisas. Você nos sustenta através dos seus           

milagres. Nós deveríamos estar sem meios até agora, mas, dia-a-dia,          

Você envia ajuda; o suficiente para durar mais uma semana. Você está            

nos alimentando como filhotes e nós confiamos totalmente em você. Meu           

marido nunca passou por isso antes. Ele sempre teve trabalho e           

poupança. 

Comigo, sou um veterana experiente no fluxo e refluxo de contas e na             

compra e venda. Bem, pai, eu não gosto disso. Não é um passeio             

agradável para mim. Não sou eu pessoalmente, mas é a minha família.            

Agora há mais ‘não’ do que ‘sim’, mais ‘talvez’ do que ‘definitivamente’.            

No entanto, existe isso ... através deste curso intensivo de humildade,           

toda a nossa família aprendeu que Deus está no controle total de nossos             

destinos. 

Não posso dizer quantas vezes fizemos planos e oramos por esse           

trabalho ou por essa oportunidade. Toda vez, pai, a porta foi fechada            

sobrenaturalmente. Meu marido enviou centenas de currículos, mas        

recebeu apenas pequenos petiscos. Nossos filhos são os mesmos. Portas          

se fecharam. Foi apenas recentemente que finalmente vimos algum         

movimento. Pelo menos tem havido muitos sinais e maravilhas durante a           

espera. 

Para meu marido, surgiu um número perfeito relacionado a uma          

transação importante (888). Ele orou por isso com antecedência e, em           

seguida, os números vieram. Nós então vimos um arco-íris duplo no           

mesmo dia. Vários de nossos filhos também receberam sonhos proféticos          

recentemente. Então, na manhã seguinte, havia uma flor branca no meio           

do capô do nosso carro. Nós dois rimos e levamos a flor para dentro do               

carro conosco. 

Depois disso, nos dirigimos para a cidade para fazer alguns coisas. Foi            

um dia muito quente. Após cerca de seis horas de estar fora de casa,              

voltamos para casa. Por esta altura, a pequena flor tinha sido           

completamente esmagada e murchada. Eu levei-a para cima pensando         

que talvez iria conservá-la ou preservá-la de alguma forma. Nesse meio           

tempo, coloquei-a na minha pequena taça de comunhão, que ainda          

continha uma pequena quantidade de água. 
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Bem, você não sabe? A flor logo ficou completamente cheia, perfeita e            

de volta em plena floração. Eu tirei fotos e liguei para o meu marido para               

ver o que eu vi. Ficamos em choque, pois a flor estava definitivamente             

na "porta da morte". Foi verdadeiramente um milagre. Houve outros          

também, mas este foi super especial para nós dois. Você também nos            

abençoou financeiramente. Eu tenho me preocupado cada vez que         

gastamos dinheiro, mas você então envia um alívio. 

Esse alívio geralmente vem dentro de uma hora e no tempo que            

acabamos de gastar. Isso me proporciona tanto conforto, então         

obrigado, pai. Vou colocar 50 dólares de gasolina no tanque e depois            

você nos envia uma quantia similar de volta. Eu sinto que você está nos              

alimentando como passarinhos. No entanto, ainda estamos esperando        

por uma porta significativa para abrir. 

Bem, agora parece que uma porta se apresentou. Meu marido encontrou           

um emprego para o qual ele é perfeito e a posição é aquela que essa               

empresa criou especialmente. A entrevista preliminar é na tarde de          

terça-feira, então estamos orando a você, Pai, que esta é a posição para             

ele. Se não, oraremos para que seja pelo menos o começo de muitas             

outras portas abertas. A procura de emprego sem qualquer resposta          

positiva pode ser tão desanimadora. 

Embora esta lição de humildade tenha sido valiosa, é um estilo de vida             

difícil a longo prazo. Eu nunca quero desejar minhas experiências com           

meu marido e seus filhos a longo prazo. Pai, você conhece nossos            

corações e sabemos que o fogo refinado é precioso para você. A fornalha             

da aflição é o seu modo de dizer: "Sei que isso é extremamente             

desconfortável, mas confie em Mim, eu estou com você e vou tirá-lo            

dessa fornalha". Então, pai, por favor, por favor, nos tire daqui. 

O nosso mais jovem filha foi para o Acampamento Bíblico hoje. Ela se foi              

pela semana. Estamos tão animados por ela. Jeff e eu tivemos uma            

viagem planejada para a Nova Escócia na semana passada, mas, com           

minha cirurgia e outros fatores, nós simplesmente não nos sentimos          

justificados em fazer esta viagem. Suspiro ... algum dia, pai. Enquanto           

isso, minha filha e meu filho mais novos ainda estão no estado de             

Washington com o pai deles. 

Depois de todos esses anos e todas as evidências, meu inimigo ainda            

tenta mudar a história. Ele sempre afirma que ele tem provas novas e             

convincentes contra mim, mas ele nunca realmente produz, mesmo         

quando solicitado mais e mais e mais. Ele me enfureceu tanto na            

semana passada que decidi ligar para o Gabinete do Procurador do           

Distrito em Oregon. 
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Oregon é onde nós experimentamos a maioria dos nossos problemas. O           

promotor levantou nosso caso enquanto eu estava no telefone. Depois          

de olhar para o caso, eles decidiram abri-lo de volta e está em revisão.              

Embora eu tenha certeza de que isso ainda será uma "porta fechada",            

rezo para que eles, pelo menos, dêem uma longa olhada na velha            

evidência em sua posse e me dêem alguma conclusão. Meu inimigo já            

admitiu que ele fez isso comigo com o meu filho mais novo na semana              

passada. 

Quando contei ao Procurador de sua confissão, ele achou de grande           

interesse. Ainda assim, e honestamente, parece que apenas pessoas         

verdadeiramente más parecem estar livres de processos criminais nos         

dias de hoje. É o inocente que tem que provar seu caso. Pai, você sabe o                

que aconteceu há 14 anos atrás. Por favor, cale a boca desse mentiroso             

ou pelo menos coloque o medo de você em seu coração. Felizmente,            

esta é a última vez que minha filha tem que vê-lo por lei. 

Depois disso, finalmente estamos livres! Até lá, por favor, Pai, tenha           

misericórdia de nós. Por favor, considere o meu pedido. Meu filho até se             

encarou ele pela primeira vez esta semana e minha filha também. Eu            

estou orgulhosa e assustada por eles. Meu marido tem que me lembrar            

constantemente que você está no controle de todas as coisas, incluindo a            

segurança deles. Eu então me lembro de Maria como ela teve que            

assistir sem poder fazer nada com o seu Filho, Você, foi espancado e             

açoitado. 

Imagine então ter que assistir Você andar com a cruz e depois ser             

pregado nela. Ela testemunhou tudo isso e o fez até o seu último             

suspiro. Como ela suportou isso, eu não sei. Eu não sei. Pai, você deve              

ter fortalecido com Sua força, sobrenaturalmente. Eu sei que realmente          

não há comparação disso para o que eu estou passando. No entanto,            

isso ainda me lembra que somos pequenos e que você nos tem. 

Eu sou um vaso usado para o seu trabalho. Estou no prazer do seu              

serviço, não meu. Foram necessários muitos anos de tentativas para          

finalmente entender que entregar a vida a você não garante nosso           

conforto pessoal. Longe disso. No entanto, o que faz é garantir a nossa             

libertação. Quer o vejamos aqui nesta vida ou não até chegarmos ao Lar             

no Céu, seremos libertados. 'Nesta vida, teremos problemas, mas tenha          

ânimo, eu venci o mundo (João 16:33)'. 

Um outro sinal que tenho observado e esperado é os terremotos na            

Califórnia. Pai, isso é imenso. Por favor, protejam o seu povo, Senhor,            

aqueles a quem chamam, mas abalem o resto. Perdoe-me por pedir isso,            

mas estou lutando contra a rebeldia deles contra você e outros cristãos,            

bem como com suas leis. É horrível. 
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Pai, eu estou com o coração partido agora sobre o desaparecimento da            

mamãe rock e seus bebês. Um grande macho com uma cara negra já             

tomou conta do seu território. Não tenho certeza se ele os matou ou             

apenas os afastou, mas eles se foram. A última vez que os vi, os dois               

bebês estavam tremendo. Os dois correram até a bandeja de          

alimentação e me procuraram por proteção. 

Quando o grande chuck chegou, os bebês se espalharam e eu não os vi              

desde então. Parece ser algo análogo ao que meus próprios filhos estão            

experimentando. Suspiro ... tudo que sei é que sinto falta deles. Eu            

procuro por eles, mas eles se foram. Sua alegria, segurança e inocência            

foram todas tomadas. Embora eu saiba que estes são animais selvagens           

e, portanto, não são os mesmos, eles ainda são Seus, Pai, e ainda é              

difícil. 

Eu sinto falta deles, tanto dos meus filhos quanto do rock. Os bebês             

eram pequenos demais para deixar a mãe permanentemente, então eu          

rezo para que você os proteja dos muitos predadores. Talvez você           

pudesse até tê-los voltar aqui algum dia? Eu sei que meus filhos estão             

voltando e eu sou muito grato, mas eu quero a família Chuck de volta              

também. 

Felizmente, eu ainda vejo filhos de Patch de sua pequena ninhada. Eu            

posso dizer que são eles, porque a pele deles está em manchas, assim             

como a mãe deles. Eu sei que estes são apenas esquilos vermelhos, mas             

eu simplesmente os amo. Sinto falta da alegria desses animais estarem           

contentes em me ver. Mesmo que eu saiba que eles apenas olham para             

mim como uma fonte de comida, eu ainda sinto falta deles. Eu sei que              

estou sendo um bebê nisso, Pai, mas eu só encontrei muita alegria            

nessas pequenas coisas. 

Eu não posso esperar pelo Céu, o único lugar onde não há mais             

preocupação, não mais insegurança e não há mais medo. Nós viveremos           

no Paraíso com Você e nossa alegria será completa e inesgotável. Eu não             

posso nem imaginar o quão perfeito será. Embora eu tenha descrito os            

Lugares Celestiais nesses sonhos, sei que só vi uma pequena fração de            

tudo o que Você tem reservado para nós quando finalmente chegarmos           

em Casa. 

Jesus: "Erin, suba." 

Eu estava nas vinhas novamente. Era a manhã e o sol estava nascendo             

do que parecia ser o Oriente. Os grandes cachos de uvas das videiras             

brilhavam como jóias coloridas no nascer do sol. A fragrância era           

inebriante, incrível e diferente de tudo na Terra. Notei o leve cheiro de             

fumaça de madeira no ar. O ar parecia cair por algum motivo. 
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Olhei mais uma vez para as videiras da vinha. As folhas de repente se              

transformaram em cores cheias. Havia belos roxos, dourados, laranjas e          

vermelhos. Eu estendi a mão e arranquei uma linda uva cor de rosa             

brilhante da videira. Era tão doce como doce e tão suculento, novamente            

diferente de qualquer coisa na Terra. Aqui, a fruta não precisa ser lavada             

antes de comer. Esta uva foi uma uva tardia, a colheita tardia da uva. 

Eu olhei ao redor em busca do Senhor, mas não pude vê-lo. Peguei a              

bainha do meu vestido e comecei a correr pelas fileiras. Eu podia ver             

trabalhadores colhendo com os anjos à distância. Eu vi o belo arco            

desabrochando para o bosque de aspen. As folhas haviam mudado, mas           

ainda estavam totalmente vivas. Nada estava dormindo. Corri o mais          

rápido que pude em direção ao arco. Eu chamei pelo Senhor. 

Eu: "Senhor, meu Senhor, onde você está?" 

Enquanto eu chorava, lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Eu         

me inclinei e caí no chão para chorar mais um pouco. Logo senti uma              

mão nas minhas costas. 

Jesus: "Eu estou aqui, querida, estou aqui." Ele me levantou e me            

segurou. “Por que você está chorando, Erin?” 

Eu: “Senhor, você já sabe antes mesmo de eu responder. Nada está            

longe de você. Nada. ” 

Jesus:“ Não tenha medo, Erin. Não tenha medo do que seus olhos vêem.             

Não tenha medo porque eu sou quem eu digo que sou e não há outro.               

Isto não é lindo aqui? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas a promessa da primavera se foi. Agora é verão e              

o que estou vendo aqui no Céu parece muito com o outono. Senhor,             

estas estações vêm e vão, mas suas promessas permanecem. Quando,          

Senhor, quando esta colheita pode começar? Quando finalmente        

veremos Seus milagres na Terra se manifestarem? Já começou o 'Grande           

Tremor'? ” 

Jesus me tirou do peito para poder olhar nos meus olhos. Em seus olhos,              

eu podia ver o verde azul profundo. No entanto, e mais do que isso,              

pude ver uma grande separação, uma divisão, uma ravina, feita por um            

rio poderoso. De um lado, vi abundância, uma colheita de proporções           

épicas. Havia tanto para colher que não havia trabalhadores suficientes          

para colher toda a colheita. 

Do outro lado, eu vi fogo, queimação, decadência e todas as coisas            

estéreis. Não havia vida verde, só fome. Eu vi punição, mas ainda nada.             

Eu vi raios, mas ainda sem vida. Eu vi o chão tremendo, mas nada.              

Nenhuma pessoa, apesar de todos os ataques, se voltou para Deus em            

busca de respostas. 
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Eu: “Senhor, o que estou vendo? O outro lado me lembra quando uma             

pessoa tem um ataque cardíaco e paramédicos colocam remos elétricos          

no corpo para reiniciar os batimentos cardíacos. Tudo o que vejo aqui é             

uma linha reta. Não há batimentos cardíacos. ” 

Jesus: “Erin, o que eu mostrei está prestes a acontecer. Ao avisá-lo            

antecipadamente, você não ficará surpreso quando vir Me chamar e não           

houver resposta. Embora mande greve após greve para ver se há           

alguém que gritaria, em vez disso haverá apenas maldição, depois          

silêncio. No entanto, do outro lado, há abundância, aqueles que fizeram           

a grande travessia ... ” 

Foi então mostrado 'o perdido' cruzando a grande divisa através do rio            

caudaloso. Do outro lado, eu via trabalhadores de Deus ajudando          

aqueles que atravessavam a praia. Uma vez para cima e para fora da             

ravina íngreme, eles foram recebidos com uma celebração maciça. 

Jesus: “Erin, veja, esta é a 'Grande Colheita'.” Ele trouxe minha atenção            

de volta para os vinhedos atrás de nós. “Você é um dos meus             

colhedores. Lembre-se, com estas uvas, o tempo é curto. O proprietário           

da vinha verifica o estado das uvas muito cedo todas as manhãs.            

Silenciosamente, e nos bastidores, os planos são feitos. A chamada é           

então feita e os colhedores  são chamados. 

“Eles são o grupo escolhido pelo proprietário para ser enviado para           

realizar um trabalho difícil. Quem é escolhido? Nem sempre quem você           

esperaria. Em vez disso, seleciono as colheitadeiras que podem trazer          

Minha colheita enquanto suportam condições extremas. Haverá       

mudanças de temperatura, umidade e terreno em todas as horas do dia.            

Estes são os que são adaptáveis a todos os diferentes graus de            

circunstâncias. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, como está hoje, não posso fazer isso. Embora meu            

coração queira e eu esteja disposto, não sou fisicamente adaptável a           

diferentes terrenos e circunstâncias, muito menos ao calor e à umidade.           

Enquanto me sinto inadequada como sou, suponho que ainda posso          

alegrar os outros. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não, não, você será um Colhedor, não se            

preocupe. No entanto, e ainda mais, você vai executar toda esta parte            

da Minha vinha, juntamente com alguns outros que eu chamei. Você           

ainda não sabe quem você é e para o que eu chamei você? ” 

Ele me olhou nos olhos e eu mais uma vez me vi em Seus olhos. O que                 

eu me vi fazendo foi impossível. Como eu me vi agora aparecendo era             

impossível. Eu era jovem e forte novamente. Eu não tive medo. Eu,            

juntamente com aqueles a quem Ele me colocou, eram protegidos sob a            

autoridade de Deus. A princípio, pude ver grandes porções sendo          
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colhidas e muitas chegando a Deus. No entanto, com o passar do tempo,             

era cada vez mais difícil encontrar aqueles que se voltariam para Deus. 

Eu: “Eu vejo um final muito difícil para a colheita. Há videiras colhidas             

em grandes feixes de uvas no início, mas depois não sobra muito. Eu             

vejo que nós então vamos e voltamos pelas fileiras até que cada um seja              

descoberto e trazido. ” 

Jesus:“ Agora você entende! Erin, você não está qualificado pelos          

padrões do mundo, mas, comigo, você é bem qualificado. Aqueles que           

eu chamei para missões como esta tiveram sonhos desde cedo de serem            

abandonados sem esperança, ninguém para vir para eles. No entanto,          

Erin, eu vou procurá-los. Eu irei por aqueles que eu chamo. Eu irei para              

aqueles que clamarem. Eles serão ouvidos por mim. Eu envio ajuda do            

Meu Santuário. 

“Erin, seu coração está pronto. Você tem expectativas que eu coloquei           

em você. Isso é bom Você está agora mais uma vez desanimado por             

coisas como as estações, como os dias continuam a ir e vir. No entanto,              

tenho planos. Eu completei um longo e bom trabalho. Só sei que            

mantenho meus planos discretos enquanto examino as uvas. Todos os          

dias, eu os examino por sua prontidão, sua plenitude de coração. Eu irei,             

então, falar no momento perfeito para que ninguém fique perdido nas           

condições ou elementos que o cercam. 

“Você entende, Erin? Primeiro chamo Meus anjos, então chamo Meus          

gerentes ou capatazes e então os trabalhadores são chamados. Todos          

são chamados muito rapidamente, pois são colhidos em um período de           

tempo mais curto e sob condições extremas. Agora se alegrar, Erin,           

como eu não atraso. Eu faço estas coisas conhecidas para você, então            

você será abençoado por conhecê-las. Erin, eu escolhi você, sua família e            

seus amigos, por isso regozije-se. ” 

Eu:“ Senhor, eu sou chamado a você e, realmente, eu choro e chamo             

você ou você me chama, eu não sei, mas Eu estou aqui com você. Eu me                

lembro de um dia em 19 de setembro, quando meu coração se rendeu             

completamente a você. Eu lutei contra Você porque eu tinha uma           

maneira diferente que eu pensava que a rendição seria. Achei que a            

rendição me impediria de problemas, mas isso me colocou em apuros.           

Por causa disso, eu lutei. 

“Eu não gostei dos seus planos para mim e meus filhos. Isso quebrou             

meu coração completamente. Foi a sua vontade para me esmagar.          

Demorou muito tempo, muitos anos, até que finalmente não tive escolha           

senão finalmente dar-lhe o controle total. Isso aconteceu há sete anos.           

Senhor, acabei de me lembrar de um sonho que tive há sete anos, em              
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que vi tendas com camas. Homens e mulheres estavam livremente tendo           

relações para todos verem. 

“Isso está acontecendo agora na Inglaterra e é como esse sonho. Por            

que todas as coisas parecem se alinhar agora? Há os terremotos, os            

ataques ao Red Bull, a inundação de pessoas da fronteira sul, a            

inundação dos rios, os incêndios ... oh Senhor, certamente este é o            

momento. Certamente desta vez é agora! Por favor, perdoe-me pela          

minha impaciência, às vezes. Eu estou aqui neste vinhedo e as uvas            

parecem prontas para mim. 

Sorri para ele enquanto solto um suspiro exagerado. 

Jesus: sorrindo. “Eu sei, mas você deve confiar que Meus planos como            

dono de tudo isso, a vinha, as uvas e a colheita, é um plano melhor.               

Cujo interesse é maior aqui ... o proprietário de tudo isso ou o             

trabalhador? " 

Eu:" Claro, o proprietário. Enquanto o trabalhador estaria        

desempregado, o Proprietário ainda tem o maior interesse em uma          

colheita bem-sucedida. ” 

Jesus:“ Bem, a última uva na videira não vai perceber quão importantes            

são as Minhas decisões até ele chegar na colheita e todos vocês vêem e              

entendem a importância dos Meus planos. Ah, sim, e não se esqueça… ” 

Ele bem-humoradamente me cutucou. Eu de alguma forma sabia         

exatamente o que eu ia dizer. Nós olhamos um para o outro e rimos. 

Eu: sorrindo. “Sim, você ainda é Deus, meu senhor e o controlador de             

tudo!” 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, então tenha coragem porque eu venci o mundo.            

Não se preocupe, eu tenho você. Ele me abraçou. 

Sonho acabou… 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos         

reservados, cópias somente permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

8 


