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(Anteriormente conhecido como Profético 31)

Comunhão

Querido Pai,

eu Te louvo com toda a gratidão que posso e com todo o meu coração. Encha-me hoje com o
grande amor do Espírito Santo para que eu possa esvaziar Seu amor perfeito para os outros.
Pai, eu te agradeço pelo amor de minha família e queridos amigos. Mal posso acreditar em
toda a ajuda que recebi. Está além da compreensão e muito mais do que mereço.

Nesta reta final da minha corrida, Você me tornou totalmente dependente de Você, então eu
entendo o amor altruísta. Tu és o amante da minha alma e te agradeço por encontrares valor
em mim. Agradeço todas as minhas provações e dificuldades, pois isso só me aproxima de
você.

Meus filhos viajam mais tarde esta noite e voam em um avião durante a noite. Por favor,
conceda-lhes segurança e paz. Por favor, proteja-nos em nossa viagem de três horas para
buscá-los. Pai, obrigado por me enviar ajuda para mover essas coisas pesadas e por me ajudar
a remover meu apego a esses itens que se tornaram um jugo tão pesado.

Esta é a primeira vez em mais de vinte anos que não tenho caixas de papelão com coisas
dentro. Foi uma tarefa difícil, pois mais uma vez tive que enfrentar os lembretes de meus erros
e caminhos errados em minha 'corrida da vida'.

Havia tanta dor enterrada nos papéis contidos nessas caixas antes fechadas e gastas. Eu
chorei muito e vi muitas fotos. Os anuários da escola trazem lembranças de orgulho e
arrogância juvenis. Parecia que passei minha vida inteira me recuperando de uma tragédia
para outra.

Recortes de jornais sobre acidentes e obituários de amigos próximos trouxeram à tona
memórias dolorosas. Tenho muito poucas relíquias de família da história de nossa família, pois
meus avós paternos sofreram incêndios e tornados em Illinois e Oklahoma.

Eu tenho uma colcha 'Star of Texas' que foi feita por minha bisavó e consiste em vestidos de
noiva de gerações da herança de minha família. Fui abandonado por toda a família do meu pai
quando eu era um bebê, então isso realmente não tem nenhum significado especial para mim.
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Agora, tenho muitas boas lembranças de minha avó materna e ela foi um presente de Deus
para mim quando era uma garotinha. Infelizmente, ela morreu quando eu tinha apenas treze
anos e logo após o suicídio de meu padrasto. Foi um período trágico da minha vida e foi o
momento em que realmente acreditei que Deus me odiava.

Não éramos apenas pobres financeiramente, mas éramos pobres em espírito. Foi uma época
sombria e é um milagre estar aqui seguindo Jesus e vivo hoje! Obrigado por me encontrar e por
me encontrar onde eu estava. Obrigado por me ver em todas as minhas falhas e ainda me
amar, apesar delas.

Não há Deus como Você e Você é meu maior presente e meu bem mais precioso. Perdoe-me
pelas vezes durante minha caminhada em que te encaixotei e coloquei em uma estante.
Perdoe-me se alguma vez evitei Você e O joguei em meu porão.

Perdoe-me por qualquer momento em que evitei Você e optei por andar nas trevas em vez de
me deleitar em Sua luz. Senhor, simplesmente não há mais tempo. Estou ficando sem tempo e
perdi muito tempo. O tempo parece estar acelerando ainda mais.

Estou finalmente resolvido e pronto para o que vem a seguir. Sento-me em grande expectativa,
pois amo muito o Senhor, pai. Obrigado pelo meu coração.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente em um enorme campo de trigo. O sol está forte e o céu é de um lindo
azul. O vento sopra suavemente as bainhas de trigo e elas criam um canto ou um lindo som de
zumbido. Eu posso literalmente ouvir “Santo, Santo, Santo” vindo do trigo em movimento até
onde meus olhos podem ver.

Percebi que o trigo parecia ao meu redor. De repente, senti uma mão no meu ombro e era
Uriel.

Uriel: “Erin, Deus pede a sua presença, mas primeiro devo levá-la ao seu pátio.”

Eu balancei a cabeça em aprovação e imediatamente estávamos na frente do Relógio e
Calendário de Deus.

Uriel: “Agora observe cuidadosamente e então deixe Deus falar, pois esta é a medida do tempo
Dele e não sua. Agora, diga-me, o que você vê? "

Eu: “Só tenho a capacidade de medir com base na minha última vez aqui. Parece que os
segundos, minutos, horas e dias nunca mudam e nem os meses, estações e anos. No entanto,
as semanas e os sábados parecem estar ficando mais curtos e, na verdade, tudo parece estar
diminuindo.

“A parte dos eventos não mudou tão notavelmente quanto eu pensava que mudaria e ainda há
muito a acontecer. Não posso prever o tempo, pois a roda é diferente. Perdemos temporadas
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desde a última vez que estive aqui e agora vejo que estamos nos aproximando da próxima lua
de sangue.

“Eu não entendo a linguagem enquanto esses eventos acontecem e acontecem fora do relógio.
Esses eventos são iluminados e depois desaparecem e não há um padrão para isso. Enquanto
estou aqui, cinco eventos surgiram, iluminaram e depois desapareceram.

“Vejo que ainda faltam centenas de eventos. Há muitos eventos acumulados e em breve, mas
isso é tudo que posso ver. Como algo tão preciso pode ser tão confuso? Estou animado porque
as diferentes rodas estão ficando mais curtas. ”

Uriel: “Eu não sou o guardião do tempo, nem fico de guarda sobre ele.”

Eu olhei e percebi que os quatro anjos ainda estavam guardando o Relógio de Deus. Os anjos
eram enormes com espadas enormes. Eles pareciam me achar engraçado quando vi alguns
dos anjos abrirem pequenos sorrisos enquanto eu falava.

Devo parecer fascinante, pois pareço uma criança com muito pouco conhecimento de coisas
complexas. Devo soar divertido porque, embora Uriel pareça sério o tempo todo, eu o vejo
ocasionalmente reagir à minha admiração.

Uriel: “Erin, é hora de ir.”

Eu agarrei sua manga e isso o fez rir.

Uriel: “Erin, não estamos voando no ar.”

Tão rápido quanto ele disse isso e mais rápido do que a velocidade da luz, estávamos na frente
da porta de Deus e do conselho florestal. Eu estava sorrindo com o comentário de Uriel sobre
voar como se ele fosse um personagem como Peter Pan.

Eu me virei e vi dois amuletos no tabuleiro; um número dourado '3' e uma ampulheta. A
ampulheta era fascinante, pois era complexa e tão bonita e tinha pó de diamante como areia.
Havia um bilhete de Deus ao lado deles e eu o abri:
Erin, você é uma serva de Deus. Agora você está pronto para servir. Lembre-se das maravilhas
que fiz, Meus milagres e dos julgamentos que pronunciei. Vocês são filhos escolhidos de Deus;
Meus servos e descendentes de Abraão. Eu te amo.

Uriel chamou minha atenção para a ampulheta e o número '3'. Eu os peguei e eles se cravaram
na palma da minha mão direita. Virei-me e a porta de Deus se abriu para mim. Uriel me trouxe
à presença de Deus e colocou pomada em meus olhos e mais uma vez me trouxe para mais
perto da presença de Deus do que eu jamais estive.

Eu senti uma fragrância incrível e vários dias atrás eu a cheirei no meu quintal por alguns
segundos. Senti o cheiro de jasmim, gengibre branco e algo como noz-moscada ou
cardamomo. Foi maravilhoso e difícil de descrever.
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Eu ouvi o lindo coro de anjos cantando sucessivamente: "Santo, Santo, Santo!" Eu caí de
joelhos e levantei minhas mãos para adorá-Lo. A presença da glória de Deus caiu como
orvalho e ainda assim estava seca. Novamente, isso é difícil de explicar, mas tão notável.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu O louvava por tudo o que Ele fez.

Eu: “Pai, tu és digno de tudo o que tenho, pois tu és santo e digno de ser louvado. Agradeço-te
por enviar Jesus para nos salvar, pois não posso ser um servo tão perfeito como Jesus, mas
me entrego a ti. Não há ninguém maior do que Jesus e Ele é maior do que Jacó, Davi, Salomão
e Jonas.

“Jesus é o maior de todos e esteve contigo, Pai, desde o início. Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele e, sem ele, nada do que já foi feito se fez (João 1: 2-3).

“Pai, quero mais do que qualquer coisa fazer a Tua Vontade. Perdoe-me quando a vida
atrapalhar. Sinto que meu projeto atrapalhou meu tempo com Você. ”

Deus: “Não, Erin, seu projeto era um jugo pesado que precisava ser removido para que você
Me servisse de todo o coração, em Espírito e em verdade. Os mistérios em caixas seladas,
uma vez abertos, agora não têm poder sobre você.

“Erin, você está livre e agora está livre para planejar. Seu jugo foi dado a Mim e não o pesa
mais. Esta vida já lhe traz problemas, então não peça mais emprestado. ”

Eu: “Então você não está bravo por ter demorado tanto tempo longe de você?”

Deus: “Você não pensou em mim enquanto fazia isso? Você também não deu aos
necessitados? Você não Me adorou enquanto trabalhava e não Me agradeceu por aqueles que
enviei para ajudá-lo? Não sou um Pai que cuida até das menores coisas quando se trata de
Meus filhos?

“Agora, você não está gastando seu sábado me louvando? Por tantos anos, você vagou e
nunca teve um lugar próprio. Você vivia constantemente com medo de seus opressores e não
dormia profundamente.

“Eu ouvi seus gritos e eu plantei você em um lugar seguro. Eu concedi a você ar puro, árvores
e um lugar perto da água. Agora você vai cantar e dançar como fazia na juventude, porque eu
te amo e me deleito. Você é meu."

Fiquei aliviado porque Deus disse todas essas palavras de cura para mim, pois senti que
precisava me arrepender por ter tantas 'coisas'. Em vez disso, Ele me mostrou amor e
compaixão.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Eu: “Pai, estava preocupada porque precisava me arrepender mais. Eu pensei que estava fora
de seu favor. "
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Deus: “Não, Erin, não dê ouvidos aos outros. Por favor, mantenha seus olhos em mim. ”

Eu: “Mas eu não consigo te ver”.

Deus: “Um dia você me verá, mas tenha a certeza de que estou com você. Agora vamos falar
de outros assuntos. Eu te dei um sonho e foi um sonho vívido ”

Eu:“ Sim, estou preocupado com este sonho ... A

descrição do sonho começa ...

Eu não era eu, mas me tornei uma das pessoas no sonho. Eu estava em Amsterdã com minha
família e estávamos hospedados em um hotel de luxo e parecíamos ter uma riqueza
respeitável, mas não uma riqueza extravagante. Meu sobrenome era holandês, mas éramos
americanos.

Foi feito o anúncio de que um evento havia ocorrido no exterior e todos os voos para a
América, Canadá e México foram cancelados indefinidamente. Fomos informados de que
nossos quartos de hotel agora servirão de apartamentos e que devemos aguardar novas
instruções.

Foi-nos dada uma tarifa especial de $ 1450 por semana para o quarto do hotel apartamento.
Fomos informados de que muitas contas bancárias americanas foram transferidas para uma
cidade no Oriente Médio, onde poderíamos acessar nosso dinheiro. Olhei a lista de bancos e
me perguntei o que teria acontecido com o continente norte-americano.

Parecia que havia perdido meu dinheiro em minha conta em um banco menor, mas os bancos
maiores pareciam estar lá. Meu Chase Bank estava na lista, mas também vi o US Bank, Citi
Financial, Bank of America, Royal Bank of Canada, Bank of Montreal e mais dois que não
consegui ler.

Fiquei na fila do saguão do hotel, registrei minha família e concordei em pagar a quantia. Ouvi
um homem perguntar se ele poderia sacar dinheiro de sua conta no banco suíço. O gerente riu
e disse-lhe que a Suíça só agora era conhecida por produzir um bom chocolate e por não ter
mais dinheiro para moradia.

Gerente: “Todo dinheiro está fora de uma cidade agora. Reconforte-se."

Homem: Enjoado. “E se eu não tiver acesso ao meu dinheiro?”

Gerente: “Então seus itens serão requisitados e você será levado para fora de Amsterdã.”

Quando soube disso, calculei que teria quase o suficiente para durar quase um ano, mas,
depois disso, não teria mais nada e todos os meus investimentos estariam perdidos. Depois de
vários dias, fiz perguntas sobre o que havia acontecido e ninguém disse nada, pois era um
segredo.
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Mulher: “Uma mostra de arte ao vivo está chegando hoje na galeria. Isso vai tirar sua mente de
tudo. ”

Enquanto isso, os negócios continuavam como de costume aqui e havia bastante comida e
eletricidade. No entanto, a internet era limitada e as mídias sociais acabaram. A televisão do
hotel consistia em notícias de interesse especial, reedições de grandes programas de TV e
comédias, sem referência a notícias globais.

As notícias locais eram a previsão do tempo, eventos locais e negócios, mas não mencionavam
os EUA. Decidimos ver uma exposição de arte que veio de barco dos EUA. Havia grandes telas
com todos os principais monumentos e edifícios pintados com as fotos mais realistas possível.

Parei na primeira pintura e vi que era a construção da capital de nossa nação. Enquanto eu
permanecia pasmo, a pintura foi de realista para completamente distorcida, como se a tinta a
óleo tivesse se tornado água e escorrido da tela. Todas as pinturas faziam isso e isso era
assustador porque nossos olhos queriam ter uma imagem nítida, mas não podíamos.

Depois de sair da galeria, uma mulher se aproximou de nós para nos dizer que as lojas
estavam com roupas novas se estivéssemos interessados. Precisávamos de roupas, então
fomos fazer compras. A primeira loja tinha roupas incríveis e era de um estilista de Nova York.

As mulheres estavam ficando loucas e eu também precisava de roupas limpas, mas parecia
ridículo usar vestidos de alta qualidade no hotel e no saguão. Eu olhei para uma cesta e havia
um passaporte, relógio, passagem aérea para a cidade de Nova York e vários outros objetos
pessoais.

Eu ouvi uma das senhoras dizer, 'Oh, este designer é Peplar.' Nunca tinha ouvido falar de
Peplar antes. Abri o passaporte e vi o nome Peplar. Então me ocorreu que Peplar estava
hospedado no hotel e perdeu o acesso aos fundos para ficar, então o Hotel pegou suas coisas
e o removeu.

Ouvi outra mulher dizer: 'Não suporto todos os sem-teto na rua. Os veículos da cidade estão
finalmente reunindo todos e removendo-os para fora da cidade. Que alivio.' Então percebi que
as pessoas estavam sendo despojadas de seus objetos de valor e mortas.

Eu: “Pai, foi isso que me lembro do sonho. Quando será isso? ”

Deus: “Erin, você não precisa ter medo deste tempo, pois você não vai suportá-lo. Esta hora
chegará e será como nenhuma outra. Neste sonho, Amsterdã foi e será uma região mais
segura do que outras. Agora você teve outro sonho. ”

Eu: “Sim, mas não percebi. Era a época da colheita do trigo e eu estava em um lugar que não
conhecia. Eu me perdi e acabei em uma estrada distante ao sul de uma cidade estrangeira.
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“Havia uma peça enorme de equipamento agrícola com seis rodas e rodas menores entre elas.
As rodas estavam cobertas de trigo esmagado, mas isso não fazia sentido, pois a máquina era
tão larga quanto a estrada. O sonho me assustou, mas não sei por quê. O que isso significa? "

O desenho de Massive Six Wheel Farm Equipment é a resposta abaixo ...

Deus: "Foi mais trigo guardado ou pisoteado pelas rodas?"

Eu: “Quase sempre pisoteado, mas sem motivo.”

Deus: “Portanto, uma peça do equipamento de colheita não estava em um campo de trigo, mas
pisoteando o trigo e não colhendo.”

Eu: “Ah, e isso era em uma rodovia em zigue-zague em todas as pistas.”

Deus: “Parece que estava colhendo viajantes.”

Eu: “Padre, o que foi isso?”

Deus: “Erin, ore porque este não é um sonho difícil. Que bom fazendeiro colhe trigo
pisoteando-o sob o equipamento? Agora você entende o tempo em que está, pois é um bom
fazendeiro. Você cuida de sua colheita porque entende seu valor para o proprietário da terra,
eu.

“Não dê ouvidos aos fazendeiros enviados para atropelar, desencorajar e criar medo nos
corações dos homens, pois eu não os enviei. O medo de Deus é bom, mas outro medo não
vem de mim. O que aconteceu com Golias? De onde veio Golias? Por que ele foi enviado?

“Golias veio de Gate e os outros gigantes vieram de Shaaraim e Ekron. Golias era um filisteu e
uma barreira para a vitória no vale. Gate era quatro vezes maior do que a antiga Jerusalém,
mas eu não estava com eles. Esse medo nasceu do inimigo, mas o inimigo não está no
controle.

“Davi pegou cinco pedras, mas apenas uma removeu Golias, o gigante. Eu estava com Israel e
Judá, não Gate, Shaaraim, Ekron ou qualquer um dos filisteus. Agora, chegou um tempo que
você não pode compreender. Mostrei Meu relógio e meu calendário para lembrá-lo de que eu
controlo o tempo.

“Se eu controlo o tempo, aquilo que controla o dia do homem, então não controlo também o
que ocorre no Meu tempo? Então, com isso você pode se consolar, pois eu te amo e você é
minha. Preocupo-me com o que te preocupa, não importa quão grande ou pequeno seja.

“Permanece em Mim e Eu permanecerei em ti, mas sirva apenas a Mim e não atue para os
homens. Porém, sirva-os como o fez Meu Filho Jesus que veio para dar vida e por Suas feridas
você foi curado. Saiba que Ele virá em uma hora e minuto que você não sabe, mas Ele virá na
hora certa. Eu sou o Senhor Seu Deus. ”
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Eu: Tremendo com Sua autoridade e força. “Obrigado, Pai, eu te amo. Por favor, deixe-me
fazer a Sua Vontade em todas as coisas e até mesmo naquelas das quais desejo fugir. ”

Deus: “Sua oração é boa. Você é amado por mim. ”

Uriel me colocou de pé e me conduziu para fora da porta de Deus.

Uriel: “Erin, o julgamento está chegando à terra. Apesar dos avisos, o julgamento está
chegando. O homem não estima a Deus. No entanto, não se preocupe, pois você e sua família
estarão seguros. Lembre-se de manter o foco em Deus, não nos profetas que regurgitam a
Palavra de Deus para ganho pessoal.

“Suas mensagens enfocam o medo e o tremor, quando deveria ser o arrependimento. Não leia
suas palavras nem as receba. Erin, concentre-se nas coisas de Deus e mantenha-O sempre
diante de você. Ele está satisfeito e Seu favor está com você. ”

Sonhe ...
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