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Encontro Com Jesus Antes de Nossa Próxima Viagem Médica 

Recebido domingo, 21 de julho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado pelo alívio do calor! Pai, eu tenho sido muito grato por você             

nestas últimas semanas. Você é um tesouro escondido, mais valioso que           

ouro e diamantes. Suas obras são incríveis desde o começo, mas você            

recebe muito pouco crédito. Você deve nos amar muito, porque quase           

tudo o que você faz recebe muito pouco elogio ou crédito. Se as pessoas              

soubessem o quão incrível você é. 

Você é precioso. Nenhum homem é maior que você. Nenhum outro 'deus'            

ou ídolo pode fazer o que você faz. Eles não podem nos salvar. Eles não               

podem fazer nada. Mesmo assim, eles são tão facilmente adorados pelo           

homem nos dias de hoje. Você é infinitamente paciente conosco. Não           

estou certo de que haveria qualquer homem que permanecesse paciente          

como você, enquanto suportasse as críticas e maldições que recebe em           

um único dia. 

Claramente, Pai, você é paciente conosco. Você vê um tesouro em nós            

que não podemos ver. Espero que eu me torne cada vez mais preenchido             

com a luz da Sua presença a cada dia, tanto que sua luz também está do                

lado de fora, não apenas do interior. Eu oro para que, quando as pessoas              

me virem, elas te vejam refletidas na luz da Tua presença sobre mim. 

Oh Pai, eu tenho estado tão deprimido ultimamente. O mundo sofreu uma            

séria recessão. Tem sido bastante alarmante de ver. Assim como você me            

disse, o inimigo veio às nações para começar as guerras de corrida dentro             

de cada nação, enfraquecendo assim a estrutura. O véu tem sido tão            

denso que líderes na Europa dizem coisas como "não há nada para ver             

aqui, sem problemas". Este é o caso, mesmo sabendo que meninas e            

meninos estão sendo estuprados e até vendidos. 

Pouquíssimos tribunais penais, se é que existem, condenam esses crimes,          

pois todos temem muito esses 'Dez Filhos do Espírito de Hamã'. Enquanto            

você envia vozes para proclamar o que está acontecendo, elas são           

rapidamente silenciadas. Os Ministérios Koome se estendem à comunidade         

muçulmana, mas são extremamente críticos em troca e trabalham para          

silenciá-lo. Jonathan Cahn é o locutor e a voz profética em nome de             
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cristãos e judeus, sua voz soando avisos como precursores, mas muito           

poucos o escutam. 

Pai, você então envia calamidades sobre as nações como você dá aviso            

após o aviso. Alguém está ouvindo e se arrependendo? Eu sei que deve             

haver alguns, mas acredito muito, muito poucos. Você sacode a terra,           

Senhor. Você inunda a terra. Você envia os ventos e as supercélulas. Você             

divide a terra. Você envia fogos para a bela criação que você fez. Você              

então envia infestações, parasitas e até bactérias que comem carne. 

Você envia tubarões para praias outrora pacíficas. Você deixa cair aviões           

para fora do céu. Você atira casas de altos com deslizamentos de terra.             

Casas inteiras são retiradas de suas fundações por terremotos,         

tempestades, inundações, deslizamentos de terra e explosões de gás.         

Mesmo assim, alguém se arrepende e clama? Tudo o que vemos nas            

notícias de tudo isso são referências à "mãe natureza". Eles então dizem            

que toda essa fúria não é devida a Deus, mas devido a 'Mudança             

Climática'. Alguns até culpam Trump por ser a causa de tudo isso. 

Além de nós observadores, alguém vê isso? Alguém vê seus gritos para            

nós? Você aumentou o calor. No entanto, você fez um milagre nisto para             

nós. Mesmo que estivesse muito quente e não tivéssemos ar condicionado           

central, você manteve a nossa casa legal. Nós levamos as crianças para            

um filme para evitar a parte mais quente do dia, mas foi então             

agradavelmente surpreendido para voltar a uma casa ainda legal.         

Obrigado por responder nossas orações! 

Meu marido e eu estamos viajando esta semana para mais material           

médico. Eu tenho sido tão desanimado e com medo disso. Eu não quero             

sair como sou. Eu queria ser curada primeiro. Pai, eu te amo. Não há uma               

pessoa sob nosso teto que não veja que Você está prestes a fazer alguma              

coisa. Você está se preparando e nós podemos sentir isso. 

Todos nós sentimos isso, inclusive eu, então devo me desculpar por           

demonstrar impaciência. Sinto muito pelo meu desânimo. Se você está          

longe, você poderia pelo menos curar nossos filhos? Eu posso viver com o             

que eu tenho, desde que eu possa ver nossos filhos receberem suas            

promessas de você. Meu coração seria tão completo assim que isso           

acontecesse. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava no arco da vinha quando vi o Senhor. Olhei de relance para a               

vinha e notei que as uvas maravilhosamente maduras estavam         

"congeladas no tempo". Eu olhei de volta para o Senhor e Ele estava             

sorrindo para mim. Fui pegar minha bainha para correr, mas me contive            

pouco antes de fazer isso. Eu vi Jesus sacudindo a cabeça e rindo. Eu              

também estava rindo. 
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Quando olhei para baixo para ver que minha bainha tinha subido para            

permitir que eu corresse tão rápido quanto queria, percebi que estava em            

pé sobre pedras gravadas. Enquanto corria, vi nomes gravados nas          

pedras. Quando pisei em uma pedra, ela se iluminou, mas depois           

desapareceu lentamente quando me mudei para uma pedra diferente. 

Logo fiquei perplexo quando notei que agora havia muito mais pedras e            

nomes quando já tinha visto isso antes. Agora havia tantos que era            

impossível contar todos eles. Eu decidi tirar minhas sandálias. Quando          

coloquei meus pés descalços nas pedras, senti calor. As pedras de alguma            

forma pareciam vivas para mim. 

Jesus: “Então, você está apenas agora percebendo os acréscimos?” 

Eu: “Senhor, de quem são estes? De onde eles são? ” 

Jesus:“ Eles representam muitos santos diferentes, cada um com suas          

próprias histórias. No entanto, as novas pedras que você vê representam           

os santos que ainda estão por vir. Erin, enquanto você se vê pequeno no              

Meu Reino, você é maior do que isso para Mim. Você não vê o que eu                

vejo. Eu me delicio com você. Eu sei que você se preocupa com muitas              

coisas, mas não seja. No minuto em que tiver medo, enviarei conforto. No             

minuto em que você estiver preocupado, enviarei alívio. 

“Quero que você se acalme onde quer que eu lhe envie, pois você precisa              

entender que estou com você e seus testes estão completos. Assim como            

você recua rapidamente para o hábito de levantar a bainha de seu vestido             

para correr aqui, você rapidamente assume o manto de se perguntar de            

onde virá seu próximo teste e quanto tempo isso levará. 

“Enquanto você tem medo de ficar sem tempo, você não se lembra de que              

é Deus quem criou você e determina seus dias. Erin, estou aqui com você.              

Eu sou o amante da sua alma e o guardião dos seus dias. Você vê as                

coisas ao seu redor e diz: "Certamente, Senhor, é isso". Você então            

rapidamente recorre a lágrimas e desapontamento quando nada        

acontece”. 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu faço parte da Noiva esperando por seu Noivo.             

Estamos esperando há sete anos, 2557 noites, desde o início de tudo isso             

e meu noivo ainda não veio para mim. Que tipo de Noiva não choraria              

quando ela crescesse e ainda não a visse Noivo? Não aquele que te ama              

tanto quanto nós! Temos esperanças em nosso Noivo chegar e então dói            

quando cada dia promissor vem e vai. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como o Noivo está prestes a vir para a Sua               

Noiva que espera. ” 

Ele estendeu a mão e me abraçou. Eu chorei em seus braços. 

Eu: “Por que não agora, Senhor? Eu vejo você e você são tão             

maravilhosos que eu quero gritar. Eu te encontro aqui e me apaixonei por             
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Ti como meu Senhor e meu Salvador. Você é real para mim. Você não é               

"apenas uma metáfora". Você não está morto. Você está vivo e perfeito e             

eu quero muito que todos saibam. Eu não sou ninguém para o mundo,             

mas para você, bem, tantas noivas estão esperando por você. Oh, por            

favor, Senhor, não se esqueça de nós! ” 

Jesus:“ Eu não podia esquecer. Eu estou em você ... ”Ele apontou para o              

meu coração. "... e você comigo." Ele apontou para o seu próprio coração.             

“Eu mando mensagens e presentes para a Minha Noiva antes da Minha            

vinda, para que ela não desanime, mas continua a observar. Oh Erin, eu             

prometo a você que eu farei algo em seus dias ... sim, em seus dias ...                

você não acreditaria mesmo se lhe dissessem. Ser encorajado. Isso é para            

o bem daqueles que Me amam, entendeu? 

“Agora, porém, embora a terra ceda e as montanhas caiam no mar,            

embora as águas se enfureçam e espumam, embora as montanhas          

estremecem com a sua afluência, não tenham medo nem medo. Há um rio             

cujas correntes alegram. Meus fluxos estão em você. Eu estou lá e você             

não vai cair. Erin, você não vai. Eu te ajudarei no romper do dia. Como               

você vê, as nações estão em alvoroço. Os reinos vão cair. ” 

Eu:“ Senhor, esta é uma das minhas palavras favoritas de vocês ... Salmo             

46. ” 

Jesus:“ Então fique quieto e saiba que eu sou Deus. Estou com você. Se              

eu estou com você, então quem pode ficar contra você? ” 

Eu:“ Ninguém. Ainda assim, Senhor, por favor, cure e nos fortaleça. Nós            

amamos você. ” 

Jesus:“ Erin, não se preocupe. Não tenha medo, entendeu? Estou com           

você. Agora esteja em paz. Aproveite a viagem que estou enviando. Os            

lugares que eu te envio são vazios de mim. Você nem sempre será             

amado, mas não será facilmente esquecido. Vou enviar-lhe alegria na sua           

viagem e vou cuidar de você. Eu estarei com você. Eu também serei a              

capa de todos vocês, então não temam. Eu enviarei anjos. Agora se            

alegrem. Alegrar. Eu te amo. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor, muito mesmo! ” 

Ele se aproximou e me abraçou. 

Sonhe acabou. 

 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente            

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

4 


