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(Anteriormente conhecido como Profético 22)

Comunhão

Querido Pai,

Pai, Seus caminhos são tão incrivelmente elevados e não há ninguém como Você. Obrigado
pela revelação do Espírito Santo e pelo discernimento nas alturas. Obrigado por Seus planos,
bem como por minhas provações e testes, por isso não falta nada de bom que Você planejou
para mim.

Obrigado por abrir o Céu e por enviar anjos para ajudar. Obrigado por enviar santos para orar
que estão vivos em você. Pai, embora às vezes eu reclame, coço a cabeça e me pergunte por
que eu, Você rapidamente envia respostas às minhas perguntas.

Embora Você nem sempre seja específico com suas respostas, elas foram criadas divinamente
para me manter na corrida. Você mantém meu coração em Você e pedindo mais de Você. Você
me dá não o que eu quero, mas exatamente o que eu preciso.

Obrigado por proteger a mim e minha família desses dardos de fogo perversos. Obrigado por
me avisar sobre quais são os planos do inimigo contra nós. Eu simplesmente fico maravilhado
com a Sua bondade. Eu te amo muito, Hayah.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou caminhando ao longo do caminho que dá para o vale tranquilo e a primavera agora está
em plena floração. Eu sorrio porque sei que o Senhor mantém as coisas florescendo aqui
durante toda a estação celestial da primavera.

Não tenho certeza de como contar o tempo celestial, mas sei que Deus se deleita com a beleza
da cor e da fragrância, então tenho certeza de que todos os tempos e estações estão em torno
de Sua perfeição. Na Terra, o tempo das flores é tão curto.

É tão triste para mim quando as cores da primavera se vão, pois é muito rápido. Na verdade,
isso geralmente leva menos de uma ou duas semanas e, no entanto, a estação da primavera
dura cerca de noventa dias? Hmm, terei que perguntar a Deus sobre isso se o vir hoje.
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As cores no vale de Deus eram tão incríveis e eu literalmente pude ver flores desabrochando
em todas as cores. O banco à minha frente parecia convidativo, então decidi descansar e
absorver tudo isso.

À minha esquerda estava a rocha rachada ou pedregulho com a nascente borbulhando dela. A
água transbordou e desceu pelo penhasco da montanha. Eu olhei para o lado e ri quando a
pequena fonte de alguma forma criou uma enorme cachoeira e caiu no belo Rio da Vida abaixo.
Gritei em louvor ao nosso Criador.

Eu: “Deus, você é perfeito e amável. Eu te amo muito! ”

Lágrimas brotaram dos meus olhos e finalmente caíram como 'uma cachoeira' pelo meu rosto.
Comecei a cantar e adorar a Deus em minha linguagem de oração. A música era especial e
reservada para ele. Enquanto eu o louvava, um vento forte veio do extremo sul do vale de
Deus.

O vento soprou milhões de flores das árvores em uma demonstração da glória de Deus que eu
não esperava. As flores giraram juntas e formaram desenhos. Como nuvens que se movem
com o vento, as flores foram usadas para criar uma exibição impressionante de beleza.

Então ouvi música enquanto um coro de crianças e vozes de anjos cantavam: "Santo é o
Cordeiro." Por causa dos ventos, a fragrância era além de descritível. Agora vou cheirar
perfume para ver se algo chega perto disso. Eu ri porque não achava que isso seria possível,
então comecei a cantar junto com o coro.

Eu: “Obrigado, Pai, por esta bela exibição de florescer. Estou pronto para voltar para casa
agora. Quero que meus amigos, meus filhos e minha família experimentem o que Você tem
aqui, pois isso é tão incrível. ”

Finalmente os ventos diminuíram e cada flor voltou ao seu lugar ou novas foram criadas. Não
tenho certeza de qual era, mas tudo estava igual como se Ele não tivesse apenas me mostrado
este lindo desfile de cores.

Senti uma mão em meu ombro e olhei para cima e era o anjo com o arco e a flecha. Seu rosto
estava brilhante e bonito.

Anjo: “Venha comigo, Erin. Deus está pedindo a sua presença. ”

Rapidamente me levantei para segui-lo e procurei a chave no bolso. Eu ri quando descobri que
ainda estava lá enquanto eu caminhava com o anjo para o quadro de avisos florestal.

Novamente havia uma nota e dois amuletos de ouro. Os amuletos eram um feixe de cevada ou
trigo e uma foice. Hesitei por um momento para pegá-los e decidi ler o bilhete:
Erin, seus sete setes estão quase completos. O que você aprendeu?
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Peguei o trigo e a foice e os coloquei na mão. Eu então olhei para eles.

Eu: “Aprendi que ser agricultor é um trabalho a tempo inteiro e difícil. O fazendeiro é escravo do
campo, não o contrário. Cada dia há algo diferente, mas não importa o que um fazendeiro deve
confiar em Deus para uma colheita e se essa colheita tem um alto rendimento. ”

Peguei a chave e destranquei a porta. O anjo ajudou-me a passar pela porta e entrar na
presença brilhante da luz de Deus. Eu caí de joelhos e o anjo colocou pomada em meus olhos.
Comecei a chorar com a magnitude da presença de Deus.

Sua glória era e é como o calor do sol. Enquanto escrevo, sinto o calor e a glória vibrante de
Sua presença em minha pele. Refleti sobre as últimas semanas e o que aprendi sobre mim.
Aqui eu pensei que tinha removido qualquer coisa que restasse de mim que pudesse me
impedir da plenitude de Deus em meu coração, mas ainda estava me apegando a algumas
coisas.

Por quê? Ao mergulhar na presença de Sua glória de joelhos, eu O louvei. Ele é meu Criador e
conhece meu coração. Não posso esperar mais de Deus e de Sua bondade, a menos que
renuncie a tudo o que resta em mim que não traga glória a ele.

Devo me soltar e correr para Ele, pois Ele é minha linha de chegada. Ele é minha medida no
final da minha corrida. Ele é o sol e a chuva e só Ele pode determinar a produção do meu
campo colhido.

Deus: “Erin, seus pensamentos. Falar."

Sentei-me por um momento e senti minha língua vibrar junto com meus lábios. Na presença de
Deus, não há autocontrole e nenhuma liderança em minha língua ou lábios. Ele é Deus!

Eu: “Pai, eu tive um sonho…” A

descrição do sonho começa…

Havia um campo novo e um campo antigo e o campo antigo tinha ervas daninhas tóxicas e não
era alimento para as plantações. Decidi queimar aquele campo, mas a queima produziu fumaça
preta. Havia cheiros horríveis e até ouvi as ervas daninhas gritando como se fossem humanas.

Eu não era um fazendeiro experiente, mas reconhecia que aquele campo era ruim. Peguei um
equipamento emprestado para agitar o campo fumegante, pois precisava arrancar essa
colheita tóxica do solo e levantá-la.

Depois de arar todas as raízes e detritos, coloquei fogo no campo novamente para queimar
todas as raízes que ainda pudessem estar vivas e plantar. Em seguida, limpei todo o
equipamento que usei, limpei e fiz tudo limpo para que nenhum resíduo ruim permanecesse
nos cortadores ou nos veículos.
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Então voltei e limpei o campo com uma camada de terra fresca e deixei o campo descansar.
Comecei a considerar meu novo campo e comecei a plantar enquanto o antigo campo estava
dormindo. Fiz tudo certo ou pelo menos tão limitado quanto um fazendeiro inexperiente poderia
ser.

A safra estava germinando quando Você mandou chuva e sol para fazer minha safra crescer.
Dediquei a colheita totalmente a Você e orei por ela diariamente. Fiquei tão feliz que minha
alegria me fez esquecer os problemas do meu antigo campo e o fedor das ervas daninhas
agressivas.

Comecei a prosperar lentamente, mas eu mesmo continuei lento, pois não sou um jovem
agricultor. No entanto, um dia descobri ervas daninhas crescendo no canto do outro lado do
meu campo e que estavam sufocando minha boa colheita.

A descrição do sonho termina ...

Eu: “Pai, pequei tanto que também devo perder este novo campo?”

Eu ouvi a gargalhada estrondosa de Deus e ela rolou pelo tribunal. Eu senti isso dos meus
joelhos, direto pelo meu corpo e dentro de mim. Senti meu coração palpitar com a risada de
Deus.

Deus: “Erin, por que você precisa se concentrar nas ervas daninhas com medo? Você é o
agricultor de bons campos. Seus medos e memórias de coisas ruins produzem ervas daninhas,
então havia algo deixado em você que carregava as ervas daninhas. ”

Eu: “Mas, Pai, arrependi-me de tudo o que o Espírito Santo me mostrou. Há mais?"

Deus: “Em primeiro lugar, Erin, o arrependimento é bom porque Me mostra que seu coração
está disposto e que seus desejos carnais mudam. Em arrependimento, você está fixando seus
olhos em Mim e isso é saudável e traz bem-estar ao seu corpo. Diga-me, você estava vestindo
roupas de trabalho enquanto cuidava de suas ervas daninhas? ”

Eu: “Sim, uso as mesmas roupas para trabalhar”.

Deus: risada estrondosa. "Erin, você cuidadosamente limpou tudo, exceto suas roupas e as
sementes carregadas para seu novo campo por suas próprias roupas."

Eu: “Oh não, o que devo fazer?”

Deus: “Jogue fora suas roupas e vista roupas limpas, pois o seu campo é novo. Agora remova
tudo que estiver sujo. ”

Eu: “Posso apenas lavá-los?”

Deus: “Você poderia, mas por que não se livrar do impuro?”
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Eu: “Parece um desperdício”.

Deus: risada estrondosa. “Erin, você Me encanta. Há muitos homens que se ajoelham
exatamente onde vocês estão, que estremecem e tremem e não estão em posição de
barganhar Comigo, mas aqui estão vocês barganhando por peças de roupa para Deus.

Eu balancei minha cabeça e comecei a rir. O que eu estava pensando?

Eu: “Pai, obrigado por não me queimar com esta minha língua indomável. Lamento por me
preocupar em tentar salvar minhas roupas de trabalho. ”

Deus: “Eu te dei tudo o que você tem. Lembre-se, eu não forneço tudo de que você precisa?
Não me importo com um pardal que cai ou mesmo com um leão idoso desdentado? A natureza
anda faminta com tudo à beira da morte? Não sou Deus que supre tudo que você precisa e até
mesmo o sol e a chuva para regar o seu campo? ”

Eu: “Sim, por favor, me perdoe.”

Deus: “Erin, você deve se livrar do passado, pois são ervas daninhas que estão sufocando
você. Não o removi para uma boa terra para que vivesse com medo. Agora, de quem você
deve temer? "

Eu: “Você, padre.”

Deus: “Sim, isso é sabedoria, mas você deve abandonar as coisas anteriores e começar de
novo.”

Eu: “Então, todas essas coisas ruins que aconteceram nas últimas semanas são boas?
Ajude-me, padre, a ver e compreender. ” Só então recebi o download de um sonho que tive
anos atrás e foi tão vívido.

Começa a descrição do sonho ...

Eu estava andando em uma bicicleta de trekking de corrida de dez velocidades igual a que eu
tinha no colégio e na faculdade e era leve como uma pena. Quando eu cavalgasse em triátlon,
poderia carregá-lo para minha estação com uma mão. Estava em grande forma e passei muito
tempo nesta moto.

Nesse download do meu sonho passado, porém, eu estava em uma corrida em que eu tinha
que pegar um item igual a cada ano da minha vida e que melhor representava aquela época.
Foi hilário. Ao longo de cada ano da minha vida, carreguei coisas ridiculamente grandes.

Logo eu tinha tantos itens na minha bicicleta. Eu tinha sapatos de bebê, meu triciclo, minha
primeira bicicleta, livros didáticos, fotos, tênis de corrida, roupas de banho, instrumentos
musicais, tacos de golfe, tintas e tela, uma mesa de desenho, sapatilhas de dança, sapatilhas
de balé e um palco

5



Bem, vamos apenas Digamos que continuei andando nessa bicicleta de corrida com todas
essas coisas e não consegui mais me equilibrar ou dirigir. Agora até meus pneus estavam
furados e isso era cômico. Minha corrida finalmente teve que parar porque eu perdi minhas
forças e não era mais capaz de continuar como antes.

A descrição do sonho termina ...

Quando me ajoelhei diante de Deus, lágrimas caíram pelo meu rosto de tanta dor. Eu tinha
tanto potencial, mas havia desperdiçado minha vida. Eu tinha dons e habilidades
desperdiçados, então era muito difícil voltar lá.

Eu: Rindo e balançando a cabeça enquanto as lágrimas inundavam meus olhos. “Vejo um tema
comum aqui.”

Deus: risada estrondosa. “Erin, isso é sabedoria, mas agora eu vou repreendê-la. Tudo o que
você tem, tudo que aprendeu, toda esperança e sonho, toda inspiração e tudo que é bom vêm
de Mim, então nada de bom lhe falta.

“Cada teste, cada provação, cada tentação e cada doença também é permitida para que não
falte nada de bom. Estou ciente de tudo isso e o ferreiro ainda tem permissão para usar suas
ferramentas contra você, de forma que não falte nada de bom.

“Erin, você nunca vai faltar nada de bom porque você Me tem e olha para mim. Até mesmo um
leão e seus leões jovens podem sofrer carência e fome; mas aos que me buscam não falta
nada de bom. ”

Eu: “Pai…” Hesitei. “... Você me disse para trazer nossas coisas.”

Deus: “Sim, eu fiz, mas agora é hora de deixar ir. Quem te deu essas coisas? ”

Eu: “Você tem.”

Deus: “Quem criou a sua própria vida e conhece até os fios de cabelo da sua cabeça?”

Eu: “Você faz e sabe todas as coisas”.

Deus: “Quem o coloca onde você está e remove as coisas anteriores?”

Eu: Hesitei enquanto pensava nisso. "Espero que sim, padre, porque eu nunca teria escolhido
este lugar em que estamos morando."

Deus: Rindo. “Erin, sim, escolhi este lugar para você e agora você está perto de Mim no Meu
Altar, tanto você quanto seus filhos.”

Eu: “Então por que reter a minha cura? Por que vir até você uma luta? "
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Deus: “Erin, suas roupas carregam sementes de ervas daninhas. Remova as coisas anteriores,
pois agora é a hora de queimar o joio. Não se apegue ao mundo. Lembre-se, eu parti a rocha
em Meu jardim e uma fonte de água jorrou dela. Quando você vir isso, beba e beba
profundamente, Erin, e deixe ir. Solte."

Eu: “Por que não nos remover para cá e deixar tudo isso?”

Deus: “Erin, exatamente para este tempo e propósito, o que foi exigido de Mim de Aarão e seus
filhos?

Eu: “Não sou como Aarão, padre.”

Deus: “Não, você é Erin, mas ele se preparou para estar na Minha presença. Considere suas
roupas de trabalho como cortinas. Uma cortina é como um véu? Quem usa véu? "

Eu: “Nunca pensei nisso”.

Deus: “O que dizia sua nota?”

Eu: “Algo sobre sete setes estando quase completo e o que eu aprendi?”

Deus: “Erin, olhe para trás nas últimas sete semanas. Cada semana nesta temporada
representa qualidades espirituais nas quais você precisava de refinamento para se aproximar
de Mim. É assim que você ... ”Ele fez uma pausa e me pediu para terminar a frase.

Eu: Eu acendi. “… Não faltam coisas boas. Então, o que eu pensei que era uma falta de favor
de você são, na verdade, itens que precisam ser limpos? ”

Deus: “Bem, em parte, mas o que você aprendeu?”

Eu: “Aprendi que ainda há coisas em mim que precisam ser mudadas ou removidas. Minha
disciplina é fraca. Declaro a necessidade de justiça, mas preciso deixar as coisas que me
atrapalham, já que justiça em um sistema corrupto é algo que só você pode fazer. Sem você,
eu sou pequeno.

“Fiquei frustrado com a falta de harmonia que vi entre os cristãos e a falta de compaixão de
tantas pessoas. Fiquei deprimido e pisei nas coisas que não conseguia controlar ao meu redor.
Então aprendi sobre resistência e minha necessidade, apesar das circunstâncias, era avançar
para voar alto como uma águia.

“Tive várias coisas que me deixaram muito baixo e quebrei de novo. Aprendi que a humildade
nasce da humilhação. Aprendi então a me relacionar mais com a família e os amigos, embora
nem sempre goste da companhia deles, principalmente quando nem sempre aprovo seu
comportamento.
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“Aprendi então a permanecer no comando de minha casa e a ser fiel às regras e padrões da
casa para manter as coisas o mais sagradas possível. Aprendi a ser uma mãe amorosa e a
liderar sem ser uma tarefa simples. ”

Deus: "Muito bem, Erin, mas você esqueceu o que aprendeu na primeira semana."

Eu: “Não sei nem lembro.”

Deus: “Seu amor por mim. Você me amou primeiro de todo o coração. Você se lembrou de mim
primeiro. ”

Eu: “Então ...

1. Amor
2. Disciplina e Justiça
3. Harmonia e Compaixão
4. Resistência e Perseverança
5. Humilhação = Humildade
6. Vinculação apesar dos problemas
pessoais 7. Uma cobertura e líder eficazes

... Uau, o que isso faz mau?"

Deus: “Erin, a tempestade foi levantada para que você pudesse começar a ser um líder e
derrubar essas fortalezas para sempre.”

Eu: “Então, meus problemas com o carro, minha saúde, meus inimigos surgindo do nada, meus
filhos e problemas familiares, tudo isso é por causa disso?”

Deus: “Não, esses são sintomas de guerra. Veja o padrão, Erin, e termine isso. Reconheça os
problemas desta semana e tome uma posição. Você não pode controlar, mas pode liderar e
liderar com sabedoria.

“Reaja com sabedoria, mas descanse e reflita em Mim e não o deixarei cair. Essas são coisas
pequenas e as coisas do mundo te deixam para baixo. Eu posso erguer sua cabeça. Agora,
deixe-me ser Deus. ”

Eu: “Eu te amo, padre, e sinto muito.”

Deus: “Erin, não há nada de bom que eu não darei àqueles que Me amam. Agora queime o
velho, remova todas as coisas impuras e entre na Minha presença sem falta de nada. ”

Eu: “Padre, aprendi alguma coisa com tudo isso. Aprendi que às vezes ainda lamento e
reclamo, especialmente quando estou frustrado. ”

Deus: “Você recebeu algo esta semana que é sabedoria e envolve o Fruto do Espírito. O que
você aprendeu?"
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Eu: “Oh sim, isso é engraçado e veio de uma história. Se eu pegar 1 Coríntios 13: 4-6 e inserir
meu nome ou meus filhos, posso aprender rapidamente o que me falta no Fruto do Espírito e o
que preciso trabalhar. ”

Deus: “Muito bom e isso é sabedoria. Portanto, agora vá em frente e prossiga com isso. ”

Eu: “'Erin é paciente e gentil. Erin não é arrogante ou rude. Erin não insiste em seu próprio
caminho. Erin não está irritada ou ressentida. Erin não se alegra com as más ações, mas se
alegra com a verdade. ' Ok, eu sinto falta muito em alguns deles. Bem, a maioria deles. ”

Deus: risada estrondosa. “Erin, agora pegue o que você aprendeu e reflita, se arrependa,
remova e descanse. Finalmente descanse e deixe-Me enchê-lo com mais de Mim do que você
pode conter. Solte-me e deixe-Me tê-la totalmente, pois conheço você, Erin, e você é Minha.
Quando você andar pelo fogo, não será queimado. As águas não te venceram e eu te
carregarei para sempre. ”

Eu: Soluçando baixinho. “Oh, obrigado, padre. Eu te amo muito. Obrigado por Seu amor
duradouro, graça e misericórdia por mim. Obrigada."

Deus: “Erin, você me agrada. Eu vou te ver novamente em breve. Você tem Minha chave. ”

O anjo me colocou de pé e saiu da porta de Deus.

Anjo: “Erin, Salmo 34 tem uma mensagem. Deus deu a você o Salmo 45 sobre você, mas
Isaías 42 e 43 é ainda melhor para este tempo. Em breve seus problemas serão removidos,
então descanse e louve a Deus por seus testes, provas e tentações. Ele deu a você a chave
para superá-los, então agora use a chave. Sim, a piscina abre em breve, então você deve
terminar a limpeza. ”

Sonhe ...
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