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Sonho 149 - Deus em Sua Corte
Recebido Domingo, 22 de fevereiro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 9)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelo Teu amor, pelos meus filhos e família e pelo meu querido
amigos. Obrigado por enviar Jesus para nos salvar e por rasgar o véu do Templo, a cortina, em
dois. Quando Você permitiu isso, não estávamos mais separados de Sua presença divina.

Agora, por causa do dom de Jesus, podemos comparecer ousadamente diante de Você no
Trono da graça. Senhor Deus, muitas pessoas em muitos períodos de tempo não têm idéia do
que a Sua morte na Cruz e ressurreição realmente fizeram por nós, então, obrigado. Obrigado
pela minha chave incrível para a porta.

Ainda estou pasmo de que uma mulher pequena e sem importância, ou seja, vinda de
nenhuma região ou origem importante, uma mulher que já foi deserta e destituída, possa
significar algo para Você. Obrigado por este presente de Sua presença sobre nossas vidas.
Estou maravilhado com a Tua glória e te amo, Deus e Senhor.

Por favor, tenha o Seu caminho em mim e na minha vida e que nenhum homem nos separe do
amor de Deus. Que nenhuma presença invisível e inimigo de Deus venha contra nós. Por favor,
envie anjos dos exércitos do Céu para nos proteger e continuar a nos banhar com a
confirmação divina de Suas promessas.

Enquanto dirigia meus filhos da escola para casa na sexta-feira, havia um enorme pilar de
cores do arco-íris jorrando para o céu no horizonte. Este pilar devia ter pelo menos trinta
metros de altura e era uma coluna reta com todo o espectro de cores.

Enquanto dirigíamos em nosso carro, maravilhados com o que estávamos vendo, uma bela
águia-careca voou bem sobre nosso carro na frente de nossa visão da coluna. Obrigado por
seus sinais Deus, mas eu suspeito que problemas estão chegando em breve para nós e Deus
está nos avisando que Ele não removeu Seu favor ou impediu o cumprimento de Seu amor por
nós. Deus, seus caminhos são fantásticos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Cheguei imediatamente na frente da grande porta dourada na Montanha de Deus. Enfiei a mão
no bolso do meu avental de linho e tirei a chave. Coloquei a chave na fechadura com o Mem
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hebraico fechado e girei a chave para a direita. Eu vi o Mem fechado em prata aberto com um
som do tipo carrilhão ou ping e a porta para Deus se abriu para mim.

Uma luz brilhante e quente inundou-me e quando senti a presença de Deus, caí imediatamente
de joelhos. Percebi que cada célula do meu corpo parecia se submeter completamente a Deus.
Tudo o que posso comparar é um ímã que atrai metal, em que o metal fica mais forte à medida
que se aproxima do ímã.

Porém, isso é por força, não por escolha, e a diferença é que até minhas células se submetem
e reconhecem Deus seu Criador. É uma experiência humilhante, inspiradora e assustadora em
massa e poder absolutos. Simplesmente não consigo descrever ser amado por Deus e em Sua
presença.

Deus realmente conhece e conta os cabelos da minha cabeça. Deus me conhece e a cada um
de vocês melhor do que nós mesmos. Deus nos criou em um fôlego e com uma palavra Ele
pode falar algo ou removê-lo.

Lágrimas começaram a derramar de meus olhos, mas eu não tinha certeza se isso era devido à
luz, gravidade ou emoções em torno da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu ainda não
conseguia formar palavras com meus lábios, então fiquei sentado imóvel e absorvendo a glória
de Deus. Eu ficarei tão incrível quando a Terra for remodelada e Deus caminhar entre nós
novamente.

Deus: “Erin, seus pensamentos me alegram, mas você está com problemas, então, por favor,
fale”.

Sua voz era como água corrente, trovão e música ao mesmo tempo. Eu sabia que Ele estava
feliz por eu ter ido vê-lo, mas ainda continuei chorando enquanto escrevo. Levei algum tempo
para formular minhas palavras, pois não queria divagar ou parecer muito ousado ou tolo.

Deus: “Erin, eu já sei o que você pensa, então, por favor, fale agora.”

Eu: “Perdoe-me, Pai, mas estou com medo e inseguro e preciso da Sua ajuda.”

Deus: “Aproxime-se”.

Senti a mão de um anjo à minha direita me direcionar e caminhei apenas alguns passos
conforme o anjo me direcionava. O anjo colocou pomada em meus olhos para que eu pudesse
ver apenas a área ao redor de Deus. Eu olhei para cima com meus olhos primeiro, mantendo
minha cabeça baixa, e vi que eu estava em uma espécie de sala de tribunal.

Havia colunas maciças de mármore translúcido e o mármore era da mais alta qualidade e sem
falhas. Eu vi lindas cortinas de veludo e seda do mais lindo azul que eu já tinha visto. Acima
das colunas havia romãs douradas cobertas com caquis, uvas e azeitonas.

Eu vi seres angelicais cercando Deus em Seu trono e esta corte era tão grande que conteria
pelo menos três campos de futebol no sentido do comprimento e três de largura. Eu acho que
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isso equivale a nove a doze campos de futebol no total. Eu ainda estava tendo dificuldade para
enxergar, mas sabia que o trono estava bem alto. Eu não sabia quantos degraus levavam ao
Seu trono.

Deus: “Erin, talvez você possa fazer um tour mais tarde. Agora fala."

Eu: envergonhado. "Perdoe-me, padre, é que tudo isso é tão incrível." Fiquei quieto por um
momento. “Posso falar com ousadia?”

Deus: “Sim”.

Eu: “Estou preocupado agora. Embora Você tenha me removido para um lugar seguro, e por
isso sou muito grato, ainda me sinto isolado do mundo agora e meus inimigos ainda me
perseguem e me cercam. Por quê?

“Meus inimigos disparam tantos foguetes e quando atiro apenas um de volta, sou o culpado por
toda a guerra. Isso é injusto, Pai, porque pensei que o Senhor estava nos levando para um
lugar seguro em Sua aljava para remover meus inimigos e promover Seu ministério em mim
como os outros. Por que você está permitindo que os ímpios fiquem impunes? Por que ainda
não estou curado? ”

Deus: “Eu sou aquele que atende suas orações e cuida de você. Eu sou como uma árvore que
está sempre verde e todos os seus frutos, Erin, vêm de Mim (Oséias 14: 8). Estou com você,
Erin, e quando ligar, eu atenderei, mas você deve ligar.

“Por favor, saibam que em breve os inimigos de Meu povo virão diante de Mim em Minhas
Cortes. Quando isso acontecer, eles serão responsabilizados por todas as suas transgressões
contra o povo de Deus. ”

Eu: “Pai, ainda vai demorar um pouco, então quero passar algum tempo com meus filhos em
paz antes de chegarmos ao Lar no Céu”.

Deus: “Seus inimigos se alegram com suas pequenas vitórias, mas não se desanime quando
sentir seu clamor. Seus inimigos sabem muito bem a hora exata em que se encontram e logo
sua alegria se transformará em tristeza, pois Me amaldiçoaram e seguiram em um proceder
perverso.

“Não se preocupem quando a festa deles ficar mais alta e não invejem os orgulhosos, pois eu
também conheço os cabelos de suas cabeças e eles foram pesados   e contados. Não tenha
medo, Erin, pois você não sofrerá vergonha. ”

Eu: “Pai, perdoe-me por soar como um 'SparrowCloud9' estragado, mas mesmo quando não
estamos sendo atingidos por nossos inimigos, ainda experimentamos Sua neve dos depósitos
mencionados em Jó, tempestades do sul, falta de energia, falta de comunicações e surtos de
gripe. Estamos fora de seu favor? Por favor, perdoe minhas reclamações, mas tudo isso me
distrai muito. ”
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Deus: “Eu lhe disse para vir com ousadia diante de mim e você realmente veio com ousadia.
Erin, eu sou seu pai? "

Eu: “Sim, claro.”

Deus: “Eu gosto de seus inimigos e suas ações se eu for seu Pai?”

Eu não."

Deus: “Então lembre-se disto: Aqueles que mentem, desrespeitam, tramam o mal, se alegram
no mal destruindo o que é bom, zombam, ameaçam, abusam, manipulam e usam o Meu Nome
por trás de suas ações também são como ladrões, idólatras e adúlteros. Essas pessoas não
herdarão o acesso celestial a não ser a própria Corte em que você está se ajoelhando agora.

“Erin, eu vejo todas as coisas feitas em segredo e todas as coisas que o inimigo fez contra
você. Você se arrependeu por quaisquer transgressões em seu nome. Você corrigiu seus erros
e os confessou. Grande é a sua recompensa ao declarar Meu Filho seu Salvador e
reconhecê-Lo.

“Erin, você correu atrás de mim, correu atrás de bons frutos e perseguiu um coração de ouro.
Portanto, você deu o seu melhor para Mim junto com o coração que bate dentro de você para
Mim. Seu coração não é feito de pedra, pois Minha carta de amor para você está escrita lá para
que todos vejam. Eu te chamo de amigo.

"Erin, eu ouvi seus gritos e a balança encontrou falta de seus inimigos. Seus corações são
feitos de pedra e pesam porque o mal não tem limites. Eles até se aproveitam das viúvas, dos
órfãos e dos fracos e suas ações não ser tolerada.

"Durante sua vitória, eles beberão do copo de exposição e assim beberão e serão expostos.
Erin, lembre-se de que lhe disseram que tempestades estavam chegando e que nevascas são
uma bênção para você. A neve enfraquece a posição de seu inimigo, expõe sujeira e objetos
que são escuros e em movimento.

"Até mesmo Israel recebeu uma bênção contra seu inimigo. Às vezes, essas coisas são feitas
para o seu bem, então anime-se. Erin, atrasos muitas vezes são oportunidades porque Meu
tempo é perfeito e o seu é medido por outros e carente. Tudo o que prometi será cumprido. ”

Eu: “Obrigado, padre.”

Deus: "Outra coisa, Erin, não se preocupe com a profecia. Você não acha que os profetas
como Daniel, Jeremias ou Oséias se perguntaram quando essas visões seriam cumpridas? Mal
sabiam eles que não seriam cumpridas em suas vidas, ainda eles entenderam quem eu era e
sua preocupação era apenas agradar a mim.

"Então, por favor, não se preocupe, mas antes escreva claramente o que eu lhe dou e faça o
que eu lhe peço. concentre-se apenas em mim, desviando-se para a direita ou deixado por isso
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irá levá-lo a um caminho errado, então olhe apenas para Mim. Quem sabe se Eu não retirei sua
comunicação para que você se tornasse completamente dependente de Mim?

"Erin, não é melhor estar focado em ver o que seu O pai preferiria do que o seu vizinho?
Portanto, não se preocupe com nada, pois tenho você e sua família no Portão do Céu sob os
cuidados dos Meus anjos.
"Erin, em breve você será curada e seus inimigos logo serão removidos. Por favor, faça não se
esqueça de manter Israel em suas orações como, como vocês, seus inimigos cercá-la. ”

Eu: “Obrigado, Pai, muito obrigado.”

Deus: "Erin, eu te amo e te chamo de Minha filha e amiga. Você é bem-vinda de volta aqui e
você ainda tem uma chave da Minha porta."

Sonhe…
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