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(Anteriormente conhecido como Profético 50)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia, por tempo, para meus sonhos e para minha adorável família e
amigos. Obrigado pela paz, sabedoria e compreensão, junto com minha busca contínua para
obter mais do que Você oferece, como quando Você me concede isso, embora nem sempre
seja a mensagem mais popular, é bom para nós.

Pai, embora minha carne esteja em guerra com o mundo, conceda-me a armadura divina para
que eu possa pegar o que é bom e descartar o que não Te edifica. Tenho feito o meu melhor
para rejeitar as coisas do mundo que me pesam e tirar de ti o que é bom.

Já se passou um mês 'dizendo adeus' às coisas anteriores e mantendo meus olhos fixos em
Você. Por favor, me perdoe por não reconhecer essas coisas antes. Obrigado por Sua divina
graça, amor e misericórdia comigo, pois permito que Você me carregue através desta 'Oitava
Ponte'.

Eu estive em guerra com forças invisíveis este mês, não apenas em meus sonhos, mas
também em minhas horas de vigília. Depois de ver e experimentar o que o inimigo deseja para
nós, tudo o que posso dizer é obrigado pelo chamado de despertar e pela revelação. Vamos
apenas dizer que eu não poderia liberar coisas mundanas que estavam me distraindo rápido o
suficiente.

À medida que comecei a caçar mais acessórios doentios para itens ou até mesmo pessoas,
comecei a me sentir livre. Obrigado, Pai, ao sentir a Sua presença tornar-se mais clara ao
remover a densa névoa de interferência. Quanto mais eu me soltava, mais conseguia respirar
profundamente.

Obrigado, Pai, por ser tão gentil comigo quando Você poderia facilmente ter sido o oposto. Por
favor, renove-me e use-me para a Sua glória e não a minha. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no vale de Deus, na base de uma linda árvore que parecia um carvalho antigo, mas
de alguma forma lindamente jovem e perfeita. A base da árvore tinha cerca de 2,5 metros de
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diâmetro e as raízes estavam fortemente plantadas na base do solo. A árvore prosperou aqui,
pois foi plantada ao lado do Rio da Vida.

Fiquei de pé e caminhei até o rio para ponderar se as raízes desta árvore realmente vão para o
rio. Sorri ao olhar para a água e ver as raízes da árvore encontrarem-se com a água.

Eu: “Não admira que a árvore seja tão bonita. É alimento constante diretamente do Trono de
Deus. ”

Eu ri enquanto voltava para a árvore. Eu olhei para cima e vi quatro frutas e muitas folhas
diferentes. Vi figos, romãs, tâmaras e azeitonas, mas não pude chegar aos ramos. Olhei em
volta procurando por algo em que me apoiar, mas comecei a rir ao me lembrar da minha lição
de não muito tempo atrás.

Balançando minha cabeça, eu levantei minha mão no ar e abri minha palma para receber a
fruta. Mantive os olhos abertos e invoquei primeiro um figo, depois uma romã, depois uma
azeitona e depois uma tâmara. Eu ri de alegria quando eles caíram na minha mão.

Eu: Sorrindo de orelha a orelha. “Quão legal é isso!”

Como estava de bata, coloquei a fruta na frente da bata como se fosse um avental. Então notei
uma videira no caminho, então fui colher um cacho de uvas também. Fiquei animado para
experimentar essas cinco frutas. Depois de reunidos, sentei-me para observá-los na margem
do rio.

Enquanto eu olhava para essas frutas, percebi que cada uma delas era tão bonita em
comparação com qualquer coisa na Terra. Enquanto continuava a olhar para eles, senti uma
mão em meu ombro. Eu me virei e olhei para cima e vi Uriel sorrindo e segurando uma cesta de
tecido.

Uriel: “Aqui, Erin, coloque suas frutas nesta cesta. Venha comigo para reunir mais dois e então
devemos ir a Deus, pois Ele está pedindo a sua presença. ”

Ele estendeu a mão para me ajudar a ficar de pé. Em seguida, pegamos minhas frutas e as
colocamos na cesta e ele carregou para mim. Ele me acompanhou até os campos de colheita.

Uriel: “Tudo bem, Erin, agora junte um punhado de trigo e um de cevada e então estamos
prontos para ir diante de Deus.”

Eu: “Não tenho certeza do que estamos fazendo. Essas ofertas são para Deus? ”

Uriel: “Sim, Erin, observação muito boa. Estes são os seus primeiros frutos, os 'bikkurim'
(Deuteronômio 8: 8). ”

Eu: “Como posso oferecer frutas que não plantei? Uriel, esta não é minha terra e eu não
possuo terras aqui ou na Terra. ”
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Uriel: "Você está entendendo mal a Deus, Erin, pois Ele se agrada de você e você é uma serva
de Deus."

Eu: “Sinto que não o tenho servido como os outros às vezes.”

Uriel: “Não questione a escolha de Deus, pois Ele não comete erros nem é pego de surpresa.”

Ele me acompanhou de volta à árvore e pousou a mão no tronco.

Uriel: “Você é como esta árvore, então conte isso bem. Agora pegue minha mão. "pegou minha
mão

Elequando estávamos instantaneamente na frente da porta de Deus e ela foi aberta. Uriel me
entregou a cesta de primeiras frutas. Eu olhei para os meus pés e percebi que tinha apenas
uma sandália em meus pés. . Meu pé direito estava descalço e meu pé esquerdo tinha um
sapato.

Eu: "Isso é exatamente como o meu sonho de cinco noites atrás que me perturbou. Saí tão
repentinamente em uma viagem que não tive tempo de calçar o outro sapato, no entanto, eu
nem mesmo o tinha comigo. Vou remover este, pois este solo é sagrado. ”

Uriel sorriu e me acompanhou até a porta de Deus e eu percebi que já fazia um tempo desde
que eu estava aqui. Ele me trouxe ainda mais perto do Trono de Deus, ou assim parecia
baseado em minha visão periférica das colunas à minha esquerda e certo.

Minhas pernas fraquejaram quando cheguei longe o suficiente e caí de joelhos. Ao sentir a
presença de Deus dentro e ao redor de mim, fiquei fraco ou manso, mas recarreguei quando
minhas células sanguíneas começaram a adorá-Lo.

Ouvi os coros de os anjos cantam sem música desta vez, mas suas vozes ainda soam como
uma orquestra completa. Os anjos cantaram: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, Que era, é e há de vir!"

A cada vez, o refrão ia ficando cada vez mais alto e suas vozes se sobrepunham. Era tão lindo
que me inclinei com o rosto no chão e chorei e agradeci a Deus pela adoração e pela música.

Agradeci a Ele por ter enviado Jesus e por todos que Ele fez por nós e está prestes a fazer. Eu
levantei minhas mãos, mas ainda não conseguia abrir meus olhos. Eu então senti uma mão
colocar ungüento em meus olhos e eu fui capaz de abrir meus olhos.

No entanto, demorou por um tempo para me concentrar no chão à minha frente e na área ao
meu redor antes que eu pudesse finalmente começar a ver. Eu logo percebi que havia criado
uma pequena poça com minhas lágrimas neste lindo e profundo piso de pedra polida e azul.
simplesmente incrível.
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De alguma forma, eu podia ver a pedra como se fosse transparente, mas era sólida. Eu podia
ver profundezas de azuis e verdes e era absolutamente diferente de tudo que eu já tinha visto
antes na Terra.

Esta pedra parecia se mover em elogio com a música de adoração como se fosse fluida, mas
ainda assim era sólida. A pedra era quente ao toque e nada fria, como se também estivesse
viva e respirando. Eu nunca tinha notado isso antes e fiquei fascinado com isso.

Fiquei ali por algum tempo e senti o desejo de me arrepender por participar, sem saber, dos
esquemas do inimigo, mantendo essa confusão de lembretes do meu passado. Em retrospecto,
eu estava sob uma espécie de véu que me impedia de reconhecer as coisas em meu próprio
espaço de vida que separava minha atenção do meu primeiro amor, Deus.

Embora este 'véu' não fosse um 'Jeze-véu', ainda era algo bastante poderoso. Em retrospecto,
Deus me deu sinais de que isso estava me distraindo e precisava ser removido. Deus nunca é
culpado por coisas ruins feitas a nós, mas Ele permite que coisas ruins nos atraiam a Ele para
Sua glória.

Eu temporariamente refleti sobre o que eu sabia que era permitido pelo Espírito Santo.
Lembrei-me de um evangelista que vi anos atrás testemunhando sua vitória sobre suas
provações.

Ele edificou suas habilidades para superar suas provações tanto que falhou em dar glória ao
Seu Criador, o Autor, Deus, e o Consumador de sua história, Deus. Lembrei-me de ter me
sentido temporariamente elevado por ele, como se tivesse sido enganado por uma cobra e seu
encantador.

No entanto, quando ele logo nos pediu para doarmos para 'sua causa' e avançar 'o Reino',
comecei a questionar a causa e o reino de quem. Meu Espírito Santo me fez sentir como se
eles estivessem prestes a desviar a semente daqueles que realmente desejavam doar para o
Reino de Deus e para a glória de Deus e não a deles.

Eu: “Pai, não me deixe enganar ou enganar pelos esquemas do inimigo. Conforme o tempo
passa tão rápido, o mesmo ocorre com o avanço do inimigo. Por favor, conceda-nos toda a
sabedoria para saber a diferença. Por favor, conceda-nos clareza como a dos anjos celestiais
para que não caiamos sob um 'véu de Jezé' ou névoa espiritual de confusão. ”

Deus: “Erin, não se preocupe. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. ”

Senti o chão da Sala do Trono tremer e foi aterrorizante, mas tive uma paz sabendo que Deus
não havia me enviado lá para me fazer mal. Esperei que ele falasse mais enquanto tremia e
sentia mais algumas lágrimas caírem no chão.

Deus: “Temer os meus estatutos é sabedoria, mas não tenhas medo.”

Eu: “Perdoe-me, Pai, já faz um tempo e me esqueci da magnitude do Seu poder, embora tenha
sido pouco tempo. Agora, isso é real de novo. ”
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Senti algumas risadas dele enquanto o chão balançava e rolava.

Deus: “Por que você se esquece rapidamente?”

Eu: “Não sei ao certo, mas talvez seja a condição humana ou talvez a minha idade ou raízes.
Só você sabe, padre, mas eu realmente adoraria ser curado disso. ”

Deus: “Seu pedido é bom. Muito bem, você terá isso. "

Eu: “Obrigado, padre. Oh, eu trouxe para Você esta cesta de primeiras frutas. Recebi isso com
a ajuda de Uriel. Estes são seus, padre. ”

Dois anjos vieram até mim e levaram a cesta até o Trono de Deus.

Deus: “Por que você está desconfortável com isso?”

Eu: Hesitei. “Eu não possuía a árvore nem colhi o trigo ou a cevada, então não tenho certeza
se isso é aceitável para o Senhor, Pai.”

Deus: “Filho, quem criou a terra e tudo o que há nela? Quem realmente possui tudo? Você
poderia ter comido e guardado para você mesmo e me dado as migalhas, mas, em vez disso,
você não comeu e trouxe para Mim primeiro. Agora aceito esta linda cesta como uma bênção e
isso Me agrada. ”

Ele então brilhou intensamente e havia um lindo halo ao seu redor, como um prisma ou
arco-íris colorido. A luz e a área eram muito brilhantes para meus olhos verem, mas eu podia
ver o halo refletido no chão de um azul profundo. Depois de um tempo, percebi um movimento
atrás de mim, mas não tinha certeza do que era.

Deus: “Erin, esta terra do Céu é sua herança e seu ministério é o campo em que você trabalha
e isso é bom. Agora é a hora de você tirar os sapatos e ficar diante de Mim, pois é a hora final.

“Quando você clamou por Mim em angústia absoluta, foi há dezesseis anos. Você pediu para
Me conhecer e para um ministério ou propósito. No entanto, e ainda mais importante, você
disse que não iria parar.

“Você então ficou sem comida ou água por três dias, depois dos quais eu tive uma visão. Você
então recebeu instruções. Você se lembra o que eram? ”

Eu: “Acredito que foi Enoque que me disse que eu 'devo morrer para mim mesmo', pois eu era
o maior obstáculo para saber mais sobre você. Então, o "eu" foi arrancado de mim por doze
anos. Pai, eu também sonhei com um bolo de aniversário… ”

Desenho de Bolo de Aniversário com Dezesseis Velas na resposta abaixo…
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“… O bolo tinha dois jogos de oito velas ou dezesseis velas no total. Apaguei as velas e
acordei. Este foi em 25janeirodede 2000.”

Deus: “Talvez o seu ministério tenha começado muito antes de você pensar que sim. Peça
sabedoria. ”

Eu: “Pai, por favor, conceda-me sabedoria como Salomão.”

Deus: “É bom pedir sabedoria divina, mas até mesmo Salomão com toda a sua sabedoria no
final dos seus dias faltou discernimento e correu atrás dos deuses de suas esposas. Mantenha
seu foco em Mim, pois estou com ciúme de você. ”

Eu: “Ok, pai, farei o meu melhor.”

Deus: “Isso é o suficiente por hoje, mas não se preocupe porque você é amado.”

Eu: “Eu desejo ser perfeito para Você, Pai.”

Deus: “Eu não preciso disso, então, por favor, venha como você está. Quem pode aperfeiçoar
você? Vocês? Ou fui eu quem te criou? Defina perfeição. Você não pode, pois nenhum homem
sabe disso. Há apenas Um que caminhou na Terra com perfeição, mas o mundo falhou em ver
isso. Agora, venha como está e eu darei a você um coração limpo. "

Eu: Eu estava em lágrimas.“ Obrigado, Pai, eu te amo ”.

Deus: "Eu te amo, filha."

Senti Uriel me colocar de pé e me levar até a porta. Do lado de fora da porta havia sete anjos
com sete cestos. Os cestos eram enormes e continham muito mais do que eu dei a Deus.
Virei-me para perguntar a Uriel.

Eu: “O quê é isto?"

Uriel: "Você é como uma árvore que dá frutos e você tem raízes, tronco, galhos, frutos e folhas.
Mesmo que parecesse que suas raízes eram ruins, pois seu início afetou seu crescimento
quando criança, Deus o usou.

" Agora você é como uma árvore plantada junto à água que lança suas raízes para o riacho.
Essa árvore não teme quando chega o calor, suas folhas estão sempre verdes, ela não se
preocupa em ano de seca e nunca deixa de dar frutos ( Jeremias 17: 7-8).

“Erin, a tua confiança está no Senhor e tu desabrochasses absorvendo o que é bom como a luz
do Sol. Deus removeu a desnutrição da tua juventude tola e alimentou o teu coração com o
Palavra de Deus:

"Você é um carvalho de justiça e uma plantação do Senhor para Sua exibição e esplendor.
Existem outros também (Isaías 61: 1-3). Você nunca ficará com sede."
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Enquanto ele sorria para mim, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Os anjos então me
entregaram toda essa abundância de provisões como um presente do próprio Deus.

Uriel: "Ele suprirá todas as suas necessidades, então não se preocupe. Um outro Coisa, Erin,
nunca lute contra o inimigo sozinha e não reaja. Em vez disso, espere e ore e Deus do Seu
santuário enviará ajuda.

"Lembre-se de que a oração ativa os anjos celestiais e confunde os esquemas do inimigo. Após
essas batalhas, você deve descansar e recupere sua força.

"Erin, não lute quando estiver cansada. Além disso, é sempre melhor não enfrentar o inimigo
em batalha ou entreter os tolos, mas espere em Deus. Ore e jejue quando necessário."

Eu: “Mas e se o inimigo me surpreender?”

Uriel: "Vá a Deus diariamente em oração, pois nada é uma surpresa para Deus. Ele enviará
ajuda, então escreva o Salmo 34 na palma da sua mão, se necessário. O próprio Deus disse a
você a hora em que você está."

Eu: “Ele disse que estamos na hora final, mas mil anos é como um dia.”

Uriel: "Se você não tem conhecimento, então ore e busque entendimento e fique diante de
Deus e confie somente nEle. Não conduza até o seu próprio entendimento, mas siga-o em
todos os seus caminhos.

" você é uma distração. Se você ficar ocupado, ficará fraco e cansado e perderá o foco,
entendeu? Isso é sutil e muitos não reconhecem essa arma e a passam como 'a vida os
chamando'.

"Bem, lembre-se que dá vida abundantemente e Quem te chama porque a vida não te cria, teu
Criador te criou. Não permitas que o inimigo use armas passivas do tempo.

“Além disso, conforme o inimigo se levanta contra ti, estas vêm em grupos, não se espalham A
menos que um padrão diferente seja permitido por Deus, você os reconhecerá como ataques
do inimigo, pois geralmente serão ataques de agrupamento.

"Lembre-se de que quando dois ou três se reunirem em Nome do Senhor, Ele aparecerá, mas
esta verdade também é o mesmo com o inimigo. Ele modela a Palavra de Deus, mas a torce
para h são propósitos contra você.

“O inimigo é o oposto do bem e produz o oposto dos Frutos do Espírito. Dou-lhe este aviso
porque o inimigo também entende o adiantado da hora. Vá para o Salmo 34, pois isso é
importante. Lembre-se de que Deus está com você, então não se preocupe. ”

Sonhe…
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