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Jesus, Os Anjos e Cavalos Voadores Se Reúnem em Uma Colina 

Recebido domingo, 14 de julho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por este período de descanso            

antes das grandes tempestades chegarem. Obrigado pelo presente de         

amigos fiéis e gentis. Obrigado por nossos filhos e a casa que você             

construiu para nós. Obrigado por esta porta aberta para o meu marido. Eu             

oro para que isso conduza a ofertas de muitas áreas diferentes. É            

assustador e da hora 11 para nós, pois agora temos muito pouco tempo             

sobrando. 

Eu estou começando o processo de colocar uma quantia em dólares em            

vários itens para vender. Esta área é uma área deprimida e os itens são              

vendidos por centavos por dólar. Isso significa que vou precisar de algum            

outro plano além de vender por aqui. Ainda assim, meu marido me lembra             

com firmeza que estou sem fé no poder de Deus para fazer um caminho              

onde não vemos nenhum caminho. Por favor, me perdoe, pai, como estou            

acostumado a entrar no modo de sobrevivência. 

Os itens ao meu redor são dispensáveis, pois as necessidades da minha            

família são, em primeiro lugar e acima de tudo, prioridade sobre meu            

conforto pessoal. Eu aprendi a ficar desapegado dos itens. Talvez seja           

porque a empresa que se deslocou destruiu muitas das nossas coisas           

quando nos mudamos para cá. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu            

teria vendido muitas das minhas coisas antes da nossa mudança. Não           

importa o que, a vida é agora apenas uma etiqueta gigante dizendo            

'depreciada'! 

Pai, eu sou grato por você que você nos considera ativos que apreciam ao              

longo do tempo. Você considera nossa utilidade boa e Você investe naquilo            

que importa ... nos nossos corações. Eu sei que, além de algumas            

antiguidades colecionáveis, a maior parte do que tenho não tem valor para            

os outros. Isso significa que seu valor é essencialmente apenas para o            

detentor ou proprietário dos itens. Lembro-me de me esforçar para          

comprar móveis e saber que seu valor foi cortado pela metade uma vez             

retirado da loja. 

Isso é o mesma do que a compra de um veículo. Um veículo vale              

substancialmente menos no minuto em que você o tira do          

estacionamento. Mesmo assim, você fica preso a pagamentos que incluem          
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juros que podem chegar a muito mais do que o preço da etiqueta.             

Enquanto isso nem sempre é o caso, certamente se aplicava para a            

compra de meu carro. Minha antiga Pacífica (meu carro) agora está em            

nossa garagem, uma dolorosa lembrança de fazer pagamentos de carro a           

uma taxa de juros excessiva. 

Quando eu era ingênua e mais jovem, eu tinha sido aproveitado. Alguns            

desses itens tornam essas memórias dolorosas frescas. No entanto,         

porque você está lá e sempre conosco, você nos leva através do forno de              

fogo com segurança. Cada vez que o forno, embora difícil, nos torna mais             

inteligentes, mais sábios e mais experientes. Eu sorrio quando sinto que           

você, como Deus, se referiria a isso como um bom retorno do seu             

investimento, como nós apreciamos. 

Pai, você viu algo em mim que valeu a pena tudo que você teve que fazer                

para conseguir que eu entregasse minha vida a você. Suspiro ... Sinto            

muito, padre, como sei que eu era um caso difícil. Você vê as coisas em               

mim e tudo o que você chamou que nós não vemos. É difícil. Em contraste               

com a minha preocupação em tudo isso, meu marido não se preocupa e             

tem uma sólida fé no rock. Quanto a mim, muitas vezes executo uma             

planilha mental de vários cenários, na pior das hipóteses, no melhor dos            

casos. 

Eu sei que o seu plano é nos dar esperança e um futuro, mas as coisas                

parecem tão sombrias à nossa frente agora. Eu estou preocupado. Meus           

filhos fazem perguntas, mas não tenho respostas sólidas. Isto é tudo Tu,            

Pai, porque não tenho a menor ideia de como vamos fazer isso. Eu já              

estive aqui muitas vezes e você sempre passou por nós, então, embora eu             

ainda esteja preocupado, sei que você fará isso por nós mais uma vez. 

Você nos instruiu nos caminhos que deveríamos seguir. Muito em breve,           

vejo meu marido e nossos dois filhos mais velhos se mudando para o             

oeste até o momento em que todos nós podemos nos mudar também.            

Não teremos escolha, pois meu marido precisará ir aonde houver trabalho.           

Não há oportunidades para nossos filhos aqui, então eles vão sair           

também. Então sim, eu estou com medo de tudo isso como este, e tantas              

outras coisas, toda a necessidade de alinhar para o dia 1 de Setembro de              

2019. 

Nós ter esgotado todas as nossas outras opções. Isso significa que nossa            

única opção é você, pai. Embora eu saiba que você está sempre conosco e              

vai cuidar de nós, ainda acho difícil viver com tanta incerteza. No minuto             

em que eu grito para você, eu estou aqui. Você me diz: 'Erin, estou aqui e                

tenho você'. Então, pai, por favor, nos dê paz enquanto eu estou lutando.             

Eu sei que muitos outros também estão lutando agora. 
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Eu até recebi uma nota de suicídio de alguém que não conheço no exterior              

neste fim de semana. Esta é agora a sétima nota que recebi ao longo dos               

anos de vários santos que estão lutando. Pai, eu não tenho respostas,            

apenas tristeza profunda. Isso me afetou particularmente por causa da          

perda do meu padrasto para o suicídio quando eu tinha 12 anos. Os sinais              

estavam lá. Meu filho acabou de perder um amigo há algumas semanas. É             

doloroso. 

A carta que acabei de receber acusou você de ignorar essa pessoa. Ela             

disse que você nem sabia o nome dela. Essa pessoa disse que ela deveria              

ser aquela com quem você falou, não eu, já que ela teve uma vida muito               

mais difícil do que eu. Bem, eu concordo que a vida dela provavelmente             

foi mais difícil que a minha. Há muitas pessoas em todo o mundo que              

tiveram vidas muito piores do que as que eu passei. 

Ainda assim, Pai, eu sei que esta pessoa está em Suas mãos e que nada               

que eu possa dizer mudará seu coração para você. Portanto, eu oro para             

que você venha até ela, na vida e nos seus sonhos, e a leve para o lado                 

de saber quão impressionante e digno de nosso louvor você é. Parece que             

a maioria dos perdidos agora está lutando com amantes de auto-estima           

ou inimigos que se auto-abominam nos dias de hoje. Ambos os extremos            

são lugares horríveis de se estar. 

O mundo caiu, pai. Por favor nos ajude. Recentemente, meu marido e eu             

assistimos a um vídeo de Jonathan Cahn, um judeu messiânico, chamando           

Obama por trair Israel em sua votação no Conselho de Segurança da ONU,             

onde os EUA se abstiveram. Ele então apontou todas as outras coisas            

"anticristãs" que ele havia feito para a América. Bem, tudo o que posso             

dizer é obrigado, obrigado e obrigado por enviar um novo líder (Trump)            

que apóia seus caminhos. 

Na semana passada, tive sonhos em três noites diferentes de um anjo do             

Senhor instruindo-me sobre o futuro das coisas a procurar. Estes foram os            

sinais e o que então se seguirá. Todas as três vezes, fui despertada do              

meu sono sem lembranças do que foi dito. Por favor ajude, pai. Por favor,              

ilumine estas instruções se esta for a sua vontade para este tempo. Nós             

amamos você, senhor! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez na vinha no Céu. Era madrugada. As uvas             

estavam maduras e pareciam estar pesando as videiras. No entanto, eu           

sabia que as videiras não eram sobrecarregadas pelas uvas, pois não há            

fardos no céu. Olhei para trás e, pela primeira vez, notei uma enorme             

colina no vinhedo. Na colina, vi um grupo muito grande de anjos se             

reunindo. Eles estavam em uma grande formação circular. 
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Eu então vi os céus abertos sobre eles. Vigas da Glória de Deus então as               

envolviam. Fiquei quieto e quieto, pois não queria perturbar nenhum          

deles. Eu olhei ao redor e notei duas outras coisas pela primeira vez.             

Primeiro, não havia mais trabalhadores aqui, apenas anjos. Em segundo          

lugar, os anjos estavam agora apenas se encontrando e não estavam mais            

fazendo nenhuma coleta. Vi então a bela arcada de trepadeiras floridas           

que marca a entrada do bosque de álamos. Eu decidi correr para a             

entrada para encontrar Jesus lá. 

Assim que eu estava prestes a chegar à entrada do arco, ouvi o som de               

um poderoso shofar… ta da ta da ta da da! Foi um anúncio. Enquanto eu               

estava lá, senti algo voando sobre mim. Quando olhei para cima de mim,             

vi cavalos voando. Havia milhares de cavalos voando em formação sobre a            

vinha. Fiquei animado quando eles estavam indo para onde os anjos           

estavam se encontrando. Eu ouvi o som do shofar novamente. O som era             

tão poderoso que lágrimas de alegria começaram a fluir pelas minhas           

bochechas. 

Eu: “Senhor, Senhor, onde você está? O que está acontecendo? 

Quando olhei para o caminho, vi um flash de luz. Imediatamente após o             

flash, o Senhor estava bem ali na minha frente. Eu chorei quando corri             

para os braços dele. 

Eu: “Senhor, o que está acontecendo? Os anjos estão chegando! Você           

vem com eles? ” 

Jesus estava calmo, compreensivo, paciente e amoroso comigo, tudo em          

um só momento. Ele continuou a me abraçar. Como ele fez, uma chuva             

torrencial começou na minha casa terrena. Era uma chuva forte e parecia            

perfeitamente e apropriadamente cronometrada. 

Jesus: “Erin, eu tenho você. Não se preocupe. Eu lhe disse para ser forte e               

corajoso e ter coragem. Mesmo que você tenha testemunhado as terras           

sendo humilhadas, ainda muito poucas clamam a Mim em seus corações.           

Em vez disso, eles me amaldiçoam com seus lábios. O caminho do inimigo             

é dividir e conquistar. Ele quer separar tudo o que foi feito tão bem e               

focalizar e amplificar aquilo que é mau como bom. 

“Somente aqueles que não têm véu, aqueles que têm o Meu Espírito            

neles, podem ver claramente. Isso também inclui aqueles a quem          

chamarei para testemunhar, aqueles que logo me conhecerão. Veja, eu          

lhe disse que esses sinais se tornariam mais pronunciados e agora você            

está vendo isso. Eu sou o amante da sua alma. Eu sou o refinador dos               

corações. Eu não julgo pela cor da pele, julgo o coração, entendi? 

“Para aqueles que me chamarem de todo o coração, eu responderei 'aqui            

estou' e eu os salvarei. Eles são o meu povo e eu sou o seu Deus. Quanto                 

àqueles que escolhem o caminho dos injustos, o caminho tortuoso, não           
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vou respondê-los. Mesmo assim, Erin, saiba que não sou cruel nisso. Eu            

não ignoro ninguém que grita para Mim com todo seu coração ... ”Ele             

sorriu para mim. “… Ou mesmo sem entusiasmo. Enquanto não estiver           

limitado, não serei crucificado duas vezes. Eu vim uma vez para morrer na             

árvore para libertar os cativos. 

“Eu carreguei comigo as chaves para Hades e lá também eu fui para a              

barriga da terra para salvar. Eu vim como sacrifício vivo para expiar o             

pecado. No entanto, e mais do que isso, conquistei a morte e preparei um              

lugar para aqueles que amo aqui no Paraíso. Como você sabe se esta             

vinha aqui não é propriedade do ladrão na cruz que me pediu para             

lembrar dele? Mesmo que ele tenha se desqualificado, achei seu coração           

digno. No entanto, não posso dizer o mesmo para o outro ladrão que me              

amaldiçoou. 

“Agora, Erin, não se envolva com o inimigo. Não fique chateado quando as             

coisas não se desenrolam como você planejou. Enquanto as pessoas          

assumem que eu posso mudar e mudar, eu não faço. Isso é uma falácia.              

Tão sólida quanto a rocha em que você está agora, bem, eu sou muito              

mais sólida do que isso. Eu sou imutável e inabalável. Eu me arrependo             

apenas pelo bem daqueles que amo, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Eu olhei para os meus pés. “Senhor, você está falando             

com tal finalidade que estou com medo.” 

Jesus: “Erin, o temor de Deus é bom. Você entende a parábola do pote              

fervente. Bem, agora que o fogo foi alimentado, a água está agora            

fervendo. Estou prestes a convocar os meus servos escolhidos para o           

serviço. Eu preparei seus corações. Veja, Erin, eu falei deste dia. 

“Vou ajuntar o coxo e reunir os párias, inclusive os que tenho afligido. Eu              

farei o coxo um remanescente e os párias uma nação forte. Veja, houve             

uma eira e eu juntei, um por um, meus filhos de Israel. Uma grande              

trombeta soprará em breve e os que foram dispersos se reunirão comigo            

na montanha. ” 

Eu:“ Senhor, eu não entendo completamente o que você está dizendo.           

Quando será isto? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você foi instruído em seu sono e assim ter seus             

filhos e filhas. Você não terá pleno conhecimento dos eventos até que            

estejam certos sobre você. Enquanto você pode ver a evidência de uma            

tempestade à distância, você não tem idéia da força da tempestade até            

que ela esteja acima de você. Somente quando passar você verá a            

magnitude dos efeitos físicos desta tempestade. ” 

Eu:“ Você está na tempestade, Senhor? ” 

Jesus:“ Eu sou a voz que chama. No entanto, Erin, não perca meu ponto.              

Eu vou mantê-lo onde eu tenho até o dia em que eu te ligar e, nesse dia,                 
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você será mudado. Agora, não tema porque cuidarei de você. Eu não te             

abandonei. Eu te abençoarei assim como todos aqueles que chamei. Você           

trabalha para mim. Eu não cuido dos Meus obreiros? Claro que sim, então             

por favor não se preocupe. 

“Agora, o inimigo tentará apelar para o seu lado vulnerável. Não os            

entretenha. Seu desejo é te enrolar. Você não está falando com uma            

pessoa, mas sim com demônios e há muitos deles. Seja sábio em suas             

escolhas. Se você tiver uma pergunta, pare o que está fazendo e            

pergunte-Me. Responderei. Se você não ouvir nada de mim, então não           

faça nada, entendeu? Coloque isso em prática, pois eu responderei          

imediatamente. Ele sorriu. 

Eu: "Sim, e às vezes dolorosamente ..." 

Eu ri quando me lembrei de uma atleta de língua dura que recebeu um              

"Prêmio de Bota de Ouro" por sua conquista esportiva. Essa pessoa havia            

dito coisas duras sobre Trump e se recusou a ir à Casa Branca como              

convidado. Como eu estava desabafando minha frustração sobre essa         

pessoa, ouvi a Voz do Senhor dizer: 'Não se preocupe, Erin, como eu             

tenho um' prêmio de bota de ouro 'para ela também.' Enquanto ria,            

também estava triste com a ignorância dela. 

Jesus: “Erin, eu faço várias tentativas de chamar pessoas de todo o            

mundo, dos lugares mais remotos para os mais populosos. Não deixe o            

inimigo tentar convencê-lo de que sou indiferente e sem coração. A única            

coisa que o acusador do mal te acusa é a mesma coisa que ele está               

fazendo, entende? Aqueles sem o véu podem vê-lo. Agora, deixe os           

ímpios se sentirem como se estivessem ganhando. Deixe-os ter suas          

voltas da vitória. 

“Lembre-se de que sua corrida tem uma linha de chegada maravilhosa e,            

a partir daí, não acabou. Você mora aqui, Erin. Você é a filha do rei e uma                 

das minhas noivas. Enquanto os perversos continuam correndo ao redor          

da pista, eles estão indo a lugar nenhum. Para alguns, será tarde demais,             

mesmo que tenham compreensão. Agora, por favor, tome coragem, Erin,          

como é amanhecer aqui. Alegrar! Eu te amo. Ele me cutucou. "Lembre-se            

de não se preocupar!" Eu o abracei. 

Sonhe mais… 
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